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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Anak adalah investasi dan pewaris masa depan masyarakat dan bangsa.

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak adalah masa dimana anak mengalami 

tumbuh kembang yang nantinya akan menentukan masa depannya di kemudian 

hari. Sehingga perlu adanya optimalisasi saat masa perkembangan anak, seperti 

kasih sayang dan perhatian terutama dari orang tua atau keluarga demi 

terpenuhinya hak dan kebutuhan anak. Anak seyogyanya harus dapat bertumbuh 

kembang menjadi manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, ceria 

serta memiliki moralitas yang tinggi. 

Anak juga memiliki kedudukan penting dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang 

untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepan. 

Sebagai generasi penerus bangsa, maka anak perlu dibina, dibimbing dan 

ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan serta keterampilannya dalam melaksanakan peran 

dan fungsi sosialnya sesuai dengan pertumbuhan usianya. 

Menurut Badan Pusat Statistik, data Susenas 2014 Kota Bekasi, jumlah 

anak dengan usia 5-9 tahun sebanyak 9,13%, anak dengan usia 10-14 tahun 

sebanyak 8,30% dan anak dengan usia 15-19 tahun sebanyak 8,89%. 

(https://bekasikota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kota-

Bekasi-2015.pdf) 
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Namun pada kenyataannya, tidak seperti yang diharapkan. Masih banyak 

sekali anak-anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, seperti 

maraknya anak jalanan di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Data dan 

Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2016, jumlah anak 

jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 

2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada 

tahun 2015 menjadi 33.400 anak. Pos Kota News. “Mensos Deklarasikan 

Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017” (Online) 

http://poskotanews.com/2016/11/27/mensos-deklarasikan-indonesia-bebas-

anak-jalanan-2017 (diakses 27 November 2016). 

Kenyataan yang dapat kita saksikan sampai saat ini adalah masih 

banyaknya anak-anak yang berkeliatan di jalanan. Permasalahan anak jalanan 

masih cukup menonjol, baik kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai berita 

tentang perilaku anak jalanan baik di media cetak maupun elektronik yang mana 

anak jalanan sering terlibat berbagai kasus kriminalitas, seperti perkelahian, 

penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, bahkan persitiwa pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak jalanan, serta berbagai peristiwa lainnya. Hal ini 

menyebabkan timbulnya stigma negatif timbul dari berbagai kalangan 

masyarakat tentang anak jalanan. 

Anak jalanan di Kota Bekasi sendiri sangatlah banyak, di setiap lampu 

merah pasti ada anak jalanan yang selalu meminta-minta baik dengan cara 

mengamen maupun mengemis. Kebanyakan permasalahan utama dari anak-anak 

yang ada di jalanan adalah mereka tidak bisa melanjutkan atau bahkan tidak 

bersekolah karena tingginya biaya pendidikan saat ini sehingga orang tua 

http://poskotanews.com/2016/11/27/mensos-deklarasikan-indonesia-bebas-anak-jalanan-2017
http://poskotanews.com/2016/11/27/mensos-deklarasikan-indonesia-bebas-anak-jalanan-2017
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mereka tidak mampu untuk menjangkau biaya sekolah tersebut. Masalah 

lainnya seperti orang tua si anak tidak bisa bekerja bisa karena faktor 

ketidakmampuan secara fisik maupun ketidak mampuan secara keterampilan, 

sehingga anak-anak mereka disuruh bekerja menjadi anak jalanan dan hasilnya 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. 

Dalam menangani permasalahan sosial anak jalanan, Pemerintah pun tidak 

bisa bekerja secara individu. Bantuan dari pihak keluarga, masyarakat dan juga 

pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini Pemerintah Republik 

Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, Bagian Kedua, Pasal 21 berbunyi bahwa Negara, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan 

kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Sedangkan pada Bagian Keempat, Pasal 

26 berbunyi bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

(a)mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b)menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c)mencegah 

terjadinya perkawinan pada usia anak dan; (d)memberikan pendidikan karakter 

dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 

Selain pemerintah dan orang tua atau keluarga, seorang Pekerja Sosial 

juga perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan sosial anak jalanan. 

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, disebutkan pula tujuan dari seorang Pekerja 

Sosial adalah agar dapat melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat yang 

dinilai belum berfungsi sosial. Pada pembahasan ini, khususnya adalah anak 
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jalanan. Pekerja sosial harus mampu mengkaji apa dasar permasalahan anak-

anak ini sampai harus turun ke jalanan, apakah karena faktor kurangnya 

ekonomi yang dialami oleh keluarganya sehingga mereka dipaksa atau terpaksa 

turun ke jalan atau karena faktor yang mempengaruhi anak-anak tersebut di 

waktu kecil baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, dimana anak itu 

tumbuh dan berkembang. Jika anak tumbuh dengan lingkungan yang tidak sehat 

atau bermasalah, maka bisa jadi permasalahan tersebutlah yang menjadi 

penyebab terjadinya penyimpangan pada anak dalam berperilaku, seperti 

kenakalan, kegagalan penyesuaian diri dan tindak kriminal. 

Salah satu upaya pendekatan yang dilakukan Pemerintah dalam 

menanggulangi permasalahan sosial anak jalanan adalah pendekatan open house 

(rumah terbuka/rumah singgah) mulai berkembang di berbagai negara termasuk 

di Indonesia. Tujuan utama diadakannya rumah singgah adalah 

mempertahankan kemampuan dan keterampilan anak berdasarkan aspirasi dan 

potensi anak itu sendiri. Selain itu penyediaan rumah singgah juga bertujuan 

untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak jalanan, dengan harapan mampu 

mendorong proses tumbuh kembang yang pada gilirannya dapat berperan 

sebagai tokoh pembangunan nasional. 

Dengan latar belakang diatas ini, maka peneliti menulis judul “Model 

Pemberdayaan Sosial Anak Jalanan (Studi di Yayasan Cahaya Anak 

Negeri Kota Bekasi)” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka selanjutnya peneliti merinci 

pokok permasalahan lebih lanjut dalam rumusan masalah, yaitu: 

Bagaimana model pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya 

Anak Negeri Kota Bekasi dalam memberdayakan anak jalanan di Kota Bekasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan Model Pemberdayaan Sosial yang dilakukan 

oleh Yayasan Cahaya Anak Negeri dalam memberdayakan anak jalanan di Kota 

Bekasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan 

terhadap banyak pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan gambaran realitas sosial, memberikan informasi 

serta memberikan kontribusi positif yang sesuai dengan disiplin 

ilmu kesejahteraan sosial tentang model pemberdayaan sosial anak 

jalanan di Yayasan Cahaya Anak Negeri Kota Bekasi. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial nantinya 

terkhusus dalam pemberdayaan sosial anak jalanan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Merupakan sarana pembelajaran dan memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan baru tentang pemberdayaan sosial anak jalanan 
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b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi sosial, pegiat sosial 

serta Pekerja Sosial Profesional dalam memahami model 

pemberdayaan sosial anak jalanan. 

c. Serta syarat untuk menempuh tugas akhir dan mendapatkan gelar 

Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


