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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilaksanakan tidak lepas dari hasil penelitian yang telah ada 

sebelumnya, sebagai pertanda dan kajian dalam menulis penelitian ini. Adapun 

penelitian yang dijadikan perbandingan adalah hasil penelitian yang berkaitan 

dengan topik penelitian tentang pemberdayaan sosial anak jalanan, antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Riza Azwari (2014) Skripsi: 

Pemberdayaan Anak 

Jalanan di Lembaga 

Sosial Hafara 

Yogyakarta 

Penelitian ini dilakukan di sebuah 

lembaga sosial yang memberikan 

pemberdayaan anak jalanan dalam 

aspek pendidikan, kesehatan, dsb. 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa, belum adanya tindakan 

serius dari pemerintah dalam 

menangani dan mendampingi 

LSM yang terfokus dalam 

penanganan permasalahan sosial 

anak jalanan 

Mursyid Itsnaini 

(2010) 

Skripsi: 

Pemberdayaan Anak 

Jalanan oleh Rumah 

Singgah Kawah di 

Kelurahan Klitren, 

Gondokusuman, 

Yogyakarta 

Penelitian ini mengkaji tentang 

peranan rumah singgah kawah 

dalam upaya pemberdayaan anak 

jalanan yang ada di Keluraha 

Klitren, Gondokusuman, 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa keberadaan 

rumah singgah kawah telah 

memberi pengaruh yang besar bagi 

anak-anak jalanan di sekitarnya, 

dengan adanya program-program 

anak jalanan diberdayakan sesuai 

dengan tujuannya yaitu untuk 

membentuk perilaku anak sesuai 

norma dan memberikan 

pendidikan kepada anak 

Fenny Oktaviany 

(2010) 

Skripsi: 

Pemberdayaan Anak 

Jalanan melalui 

Penelitian ini bermaksud 

mengetahui lebih jauh bagaimana 

proses pelaksanaan belajar-



 

8 
 

Program Sekolah 

Otonom oleh Sanggar 

Anak Akar di Gudang 

Seng Jakarta Timur 

mengajar di Sanggar Anak Akar, 

apa saja faktor pendukung dan 

pengambatnya serta hasil dari 

pelaksanaan program Sekolah 

Otonom tersebut. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa anak-anak 

jalanan yang berada di Sekolah 

Otonom oleh Sanggar Anak Akar 

ini mengalami peningkatan, baik 

dari segi kreatifitas dan 

keterampilan. 

Fikriryandi Putra, 

dkk (2015) 

Jurnal: Pemberdayaan 

Anak Jalanan di 

Rumah Singgah 

Dalam jurnal ini, dijelaskan 

tentang pemberdayaan anak 

jalanan oleh sebuah Rumah 

Singgah yang berupa kajian 

konseptual. Hasil dari tulisan ini 

memperlihatkan bahwa, Rumah 

Singgah menggunakan 2 jenis 

pendekatan yaitu, community 

based dan street based, hal ini 

tercermin sebagai upaya 

pemberdayaan yang dilakukan 

dalam bentuk program dan 

kegiatannya 

Dian Permata Sari 

dan Titik Sumarti 

(2017) 

Jurnal: Analisis 

Efektivitas Program 

Pemberdayaan Anak 

Jalanan di Rumah 

Singgah Tabayun 

Kecamatan Cibinong, 

Kabupaten Bogor 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara 

karakteristik peserta dengan 

tingkat efektivitas program 

pemberdayaan anak jalanan dan 

menganalisis hubungan tingkat 

efektivitas program dengan 

perubahan perilaku anak jalanan. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa karakteristik 

peserta program seperti usia, jenis 

pekerjaan, dan jam kerja memiliki 

hubungan dengan tingkat 

efektivitas program. Hasil uji 

korelasi menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat 

efektivitas program dengan 

perubahan perilaku peserta 

program di tingkat perubahan 

pengetahuan. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas program di Rumah 

Singgah Tabayun masih rendah. 
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Secara garis besar, dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan diatas dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakini sama-sama 

meneliti tentang subjek anak jalanan. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi 

dan metode pada tempat penelitian masing-masing. Penelitian kali ini juga akan 

difokuskan tentang model pemberdayaan terhadap anak jalanan di Kota Bekasi 

yaitu bagaimana anak-anak jalanan tetap bisa mendapatkan hak-haknya seperti 

berpendidikan, kasih sayang, rekreasi dan anak juga dapat bertumbuh kembang 

sesuai dengan usianya. 

B. Konsep tentang Pemberdayaan 

1) Pengertian Pemberdayaan 

Dalam Moeljarto (2002:13), kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan 

masyarakat, disebabkan oleh pemahaman tentang pemberdayaan sumber daya 

manusia. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat yang bemengarah pada 

model kebutuhan dasar/kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, telah 

berhasil menggiring masyarakat ke dalam jurang kebodohan, keterbelakangan 

dan kemiskinan. Oleh karena itu, model pemberdayaan masyarakat harus diubah 

tujuannya untuk mengangkat derajat masyarakat dari yang paling rendah, dengan 

memberikan model pemberdayaan yang memberikan kesempatan besar bagi 

masyarakat untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam rangka mengaktualisasikan 

diri dalam membangun dirinya sendiri. 

Hal utama yang harus diperhatikan dalam sebuah tindakan pemberdayaan 

adalah partisipatif dari masyarkat yang akan diberdayakan. Pemberdayaan yang 

dilakukan tanpa ada bentuk partisipatif dari subjek akan diberdayakan, jelas 

merupakan sebuah tindakan yang sia-sia. Karena secara tidak langsung, 



 

10 
 

masyarakat akan bersikap pasif mulai dari proses, pelaksanaan pemberdayaan 

hingga dalam menerima hasil pemberdayaan. Sikap acuh dan enggan timbul, 

karena mereka merasa tidak memiliki terhadap hasil pemberdayaan dan pada 

akhirnya akan menurunkan harkat dan martabat masyarakat/manusia. 

Pada akhirnya, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya 

masyarakat yang maju dan mandiri, sehingga masyarakat mampu mencukupi 

kebutuhan hidupnya sendiri dan menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir 

dan batin. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari 

Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan 

dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya 

memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita 

hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan 

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita 

hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup. 

Selanjutnya, dikemukakan pula tentang pemberdayaan oleh Usman 

(2004:13) bahwa: 

“pada dasarnya pemberdayaan masyarakat berusaha memposisikan individu 

sebagai subjek dalam membangun diri dalam masyarakatnya, maka 

pemberdayaan masyarakat semestinya dilaksanakan dengan mengacu 

kepada karakteristik sasaran yang sedang diberdayakan sebagai suatu 

komunitas yang mempunyai ciri khusus, latar belakang, budaya tertentu, 

ideologi dan paham tertentu, kepribadian tertentu dan seterusnya.” 

 

Petugas dan pelaku pemberdayaan harus mengetahui hal terpenting yang 

menjadi bagian dari pemberdayaan, yaitu pemberdayaan harus menciptakan 
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kemandirian dari masyarakat dimulai dengan menciptakan kondisi, suasana atau 

iklim sasaran, sehingga tercapai tujuan pemberdayaan tersebut. Adapun strategi, 

metode dan teknik terpenting yang digunakan dalam upaya pemberdayaan adalah 

memanfaatkan potensi yang ada, sehingga menciptakan kemandirian dari dalam 

diri masyarakat (Setiana, 2005:7). 

Kategori pertama yang dikembangkan adalah teori-teori dari August 

Comte. Teori ini ingin membuktikan bahwa, seperti halnya perkembangan dan  

pertumbuhan biologis masyarakat, pemberdayaan masyarkakat berlangsung 

secara terus menerus dengan mengikuti tahap-tahap tertentunya. Perkembangan 

dan pertumbuhan masyarakat juga berlangsung terus menerus dan tidak bisa 

berjalan mundur. 

Dari kesimpulan diatas maka, pemberdayaan adalah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah rangkaian dari kegiatan yang bertujuan 

memperkuat kekuasaan dan keberdayaan pada kelompok lemah dari masyarakat, 

termasuk masyarakat miskin. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk sebuah 

hasil yang ingin diperoleh dari sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka sendiri (Suharto, 2005:58). 

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah, pada hakikatnya pemberdayaan 

adalah memberikan kemampuan atau kuasa penuh terhadap individu atau 

kelompok masyarakat sebagai usaha mengembangkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat, agar masyarakat mampu bertanggung jawab dengan 

apa yang menjadi pilihan hidupnya sendiri tanpa adanya ketergantungan. 
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2) Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

Pada umumnya, pemberdayaan dalam masyarakat selalu terjadi perubahan, 

karena masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan terus berubah-ubah. 

Gejala umum yang muncul dalam masyarakat, merupakan gejala sosial yang 

terjadi sepanjang masa disebut dengan Perubahan sosial (Karim, 2001:43). 

August Comte telah mengungkapkan bahwa, prasyarat untuk memahami sebuah 

struktur adalah pemahaman mengenai sebuah perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat. Orang mengakui bahwa, keseimbangan dapat dipertahankan melalui 

perubahan dari dalam sistem tersebut dan menilai masyarakat sebagai sebuah 

sistem berada dalam keseimbangan dan mencoba menganalisis aspek struktural 

dari sistem masyarakat itu. 

Robert (dalam Alimadun, 1993:9), tanggapan atas kekuatan yang menimpa 

sistem ini maka terjadilah sebuah perubahan. Maka, diperlukan perubahan 

internal maupun eksternal untuk mempertahankan keseimbangan dan tidak ada 

alasan logis apa sebab pemahaman mengenai struktur harus diprioritaskan atas 

pemahaman mengenai perubahan. Sehingga, dapat disimpulkan dari paradigma 

diatas, proses pembangunan dalam suatu proses menjadi: becoming being bukan 

being in static state, masyarakat ingin selalu berubah dan bukan statis dan diam. 

Pemahaman tersebut sebagai titik tolak yang paling hakiki untuk semua metode 

dan prinsip dasar pembangunan masyarakat. 

Secara integratif mencampurkan berbagai isu pembangunan dalam satu 

program kegiatan merupakan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan. 

Sayangnya, di Indonesia pengembangan masyarakat masih identik dengan 

pembangunan sosial ataupun pembangunan ekonomi. Karena persoalan 
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kemiskinan dan keadilan sosial di Indonesia, masih dipahami sebagai sebab 

persoalan paling mendasar yang belum terselesaikan hingga sekarang di 

masyarakat berkembang. Padahal, dalam suatu program sosial untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara, seyogyanya pengembangan 

masyarakat harus mampu menyatukan berbagai isu-isu pembangunan. Isu 

pembangunan yang terintegrasi dalam konsep pengembangan masyarakat 

mempunyai enam isu, antara lain: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, 

pembangunan spiritual, pembangunan politik, pembangunan budaya, dan 

pembangunan personal (Miftachul, 2009: 275-276).  

3) Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Adi (2002: 182-196), pemberdayaan idelanya terjadi melalui 

beberapa tahap-tahap, yakini: 

a. Tahap Persiapan/ Pendekatan 

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), 

yang tujuan utamanya adalah untuk menyamakan presepsi antar agen 

pelaku perubahan mengenai pendekatan yang akan dipilih dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat. Petugas juga harus melakukan 

studi kelayakan lapangan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. 

Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontrak awal dengan kelompok 

sasaran. 

b. Tahap Assesmen 

Mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber 

daya manusia yang dimiliki klien adalah proses yang dilakukan dalam 
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tahap asesmen. Teknik SWOT dapat pula digunakan dalam tahapan ini, 

untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada. 

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan 

Secara partisipatif, dalam tahapan ini agen perubahan melibatkan 

sasaran yang akan diberdayakan untuk berfikir dan menemukan solusi 

jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. 

d. Tahap Pelaksanaan Program (Intervensi) 

Salah satu tahap yang paling krusial dalam proses pemberdayaan 

masyarakat ada pada tahapan ini, karena dalam pelaksanaan di lapangan 

sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng bila 

tidak ada kerja sama antar sasaran yang akan diberdayakan /masyarakat. 

e. Tahap Evaluasi 

Proses pengawasan dari sasaran pemberdayaan dan agen pelaku 

perubahan terhadap program yang direncanakan dan sedang berjalan pada 

pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. 

f. Tahap Terminasi 

Pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran terjadi 

pada tahap ini. Terminasi seringkali dilakukan bukan karena masyarakat 

sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena masa waktu 

yang melebihi batas yang ditentukan sehingga proyek sudah harus 

dihentikan atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang 

dana yang dapat atau mau meneruskan. 
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4)      Indikator Pemberdayaan 

 Pekerja masyarakat manapun atau siapa pun yang terkait dengan program 

pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam dimensi itu dan tujuan 

tersebut harus memaksimalkan pengembangan pada seluruh dimensi itu. Suharto 

(2006: 64-66) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka 

sebut sebagai indeks pemberdayaan: 

a) Kebebasan  mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah 

atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, 

bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini 

dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 

tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, 

sabun mandi, bedak, sampo). 

c) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan membeli 

barang-barang sekunder atau tersier, seperti handphone, televisi, radio, 

koran, dll. 

d) Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga: mampu membuat 

keputusan secara mandiri mapun bersama suami/istri mengenai 

keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pembelian hewan ternak atau mengajukan kredit usaha. 

e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai 

apakah dalam satu tahun terakhir ada anggota dari keluarga kecil atau 
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besar yang melarang/mengambil haknya tanpa izin sebelumnya, 

melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah. 

f) Kesadaran hukum dan politik: responden mengetahui nama salah 

seorang aparat pemerintah di negara dan daerah tempatnya tinggal, 

seperti nama presiden, camat, lurah atau salah satu anggota DPRD; 

mengetahui pentingnya memiliki akta kelahiran atau KTP. 

g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: pernah terlibat dalam 

kampanye atau melakukan protes bersama kelompok, atau mampu 

melakukan pemembelaan terhadap dirinya sendiri. 

h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, atau tabungan secara pribadi terpisah dari 

pasangannya. 

Dari indikator-indikator yang dijelaskan diatas, dapat di simpulkan bahwa 

pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, 

yaitu: 1)dari tidak berdaya menjadi berdaya, 2)setelah berdaya kemudian 

menguat, dan; 3)setelah menguat lalu dikembangkan. Pekerjaan sosial dalam 

upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan  individu untuk 

memenuhikebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas 

individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. 

C. Konsep tentang Anak Jalanan 

1) Pengertian Anak Jalanan 

 Konsep anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda 

sesuai dengan kepentingan dan sudut pandang yang beragam. Menurut UU 

Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang 
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berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU Nomor 

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

Sedangkan, menurut James (2004:100) pengertian anak jalanan secara 

kongkrit, masih belum bisa ditentukan sampai sekarang dan belum mempunyai 

keseragaman pendapat. Sebutan dan istilah banyak ditujukan seperti; anak pasar, 

peminta-minta, gelandangan, pengamen dan lai-lain. 

Definisi dari anak jalanan juga di kemukakan oleh United Nation 

Childrens Fund (UNICEF) dalam Bakhrul (2003), dalam pernyataan berikut: 

“Anak jalanan merupakan anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun 

yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan 

masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di 

jalan raya.” 

 

Pengertian ini menujuk pada anak-anak yang hidup tidak menetap di jalanan 

karena mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berhenti sekolah 

sebelum usia 16 tahun, baik yang masih memiliki ikatan dengan keluarga atau 

tidak memiliki ikatan dengan keluarga. 

 Menurut (Fikri dkk, 2015:3), secara umum anak jalanan terbagi menjadi 

dua jenis: 

Anak-anak yang bekerja di jalanan (children on the street) yaitu mereka 

yang menghabiskan banyak waktu mereka untuk bekerja di jalan atau tinggal 

terpisah dengan orang tuanya, di terlantarkan, atau bahkan melarikan diri dari 

keluarga. Sebagian anak jalanan juga diperlakukan sebagai kaum marjinal dan 

tersisihkan di perkotaan dan dieksploitasi oleh beberapa oknum dari dalam 

masyarakat karena mereka dianggap kaum lemah yang tidak berdaya. Oleh 
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karena itu, anak jalanan merupakan kelompok rentan yang harus menanggung 

perlakuan tidak menyenangkan dan resiko-resiko kerasnya kehidupan perkotaan. 

Anak yang keluarganya hidup dan tinggal di jalan (Children from 

Families of the Street), dalam kategori ini mereka memiliki hubungan keluarga 

cukup erat, namun mereka hidup dengan tidak menentu dengan segala resiko dan 

hidup menggelandang di jalan (Dinsos Jawa Timur, 2001). Secara umum, ciri-

ciri anak jalanan adalah: a)Bekerja di jalan untuk membantu orang tua; 

b)Bersekolah atau tidak bersekolah; c)Berasal dari keluarga yang tidak mampu; 

d)Masih tinggal bersama orang tua, melarikan diri atau tinggal di jalanan sendiri, 

di terminal atau emperan toko; e)Melakukan aktifitas di jalanan secara terus 

menerus ataupun tidak, minimal per- hari 4-6 jam; f) Berkeliaran tidak menentu 

dan sebagainya (Dinsos Jawa Timur, 2006). 

2) Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak-anak yang masuk dalam kategori tidak berdaya. 

Mereka adalah kaum rentan dan korban dari berbagai penyimpangan yang 

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka, perlu dilakukan 

pemberdayaan terhadap mereka melalui pemenuhan hak anak, demokratisasi, 

keadilan sosial, penegakan hukum, partisipasi politik, serta pendidikan anak di 

luar sekolah. 

Pada tahun 1981, model penampungan untuk anak jalanan mulai dibuat. 

Longres melakukan pengamatan tentang strategi intervensi dan beberapa 

program, yang tujuannya untuk menangani masalah sosial tersebut. Longres 

mencoba mengaitkan antara ideologi dan asumsi yang membangun timbulnya 

permasalahan, sehingga muncul norma dasar dilakukannya intervensi. Longres 
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mengidentifikasi norma dasar dari suatu intervensi sosial untuk pengamatan 

tersebut dan mengembangkan faktor apa saja yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan, Lusk (1984) melihat hal 

tersebut berasumsi bahwa, strategi yang dibuat Longres berawal dari adaptasi 

sistem sosial ekonomi hingga kebutuhan individu, dari adaptasi individu hingga 

pra-syarat sistem sosial. Pada akhirnya, pengembangan program strategi 

intervensi yang dikembangkan oleh Longeres bagi anak jalanan tersebut, 

menghasilkan: 

1. Pendekatan Koreksional, yaitu dengan memindahkan anak-anak 

dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Pendekatan ini 

menenpatkan pentingnya ‘mendidik kembali’ anak agar sesuai 

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

2. Pendekatan Rehabilitas, yaitu pendekatan yang memandang bahwa 

anak jalanan bukanlah perilaku yang menyimpang, mereka 

merupakan korban dari penganiayaan dan penelataran dampak 

kemiskinan dan kondisi rumah tidak tetap. Pendekatan rehabilitatif 

memandang anak jalanan sebagai anak yang berada dalam kondisi 

ketidakmampuan, membutuhkan, ditelantarkan dan dirugikan, 

sehingga intervensi yang dilakukan adalah dengan melindungi dan 

merehabilitasi. Pada saat ini kegiatan dari pendekatan rehabilitatif 

ini lebih dikenal dengan center based program. 

3. Pendidikan di jalan, yaitu pendekatan ini mengasumsikan bahwa 

hal terbaik untuk menanggulangi masalah anak jalanan adalah 

dengan mendidik dan memberdayakan anak jalanan. Bentuk 
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kegiatan dari pandangan pendidikan jalanan pada saat ini lebih 

dikenal dengan nama program yang berpusat di jalanan atau street 

based program. Street based adalah program yang berusaha untuk 

memberikan hak-hak anak jalanan, khususnya mereka yang 

memiliki hubungan tidak teratur dengan keluarga. strategi ini 

menghendaki, mengenal terlebih dahulu kebutuhan anak untuk 

mempertahankan hidup dan pendapatnya. 

4. Pencegahan, yaitu pendekatan yang memandang sebab dari 

permasalahan pada anak jalanan adalah dorongan dari masyarakat. 

Strategi ini berusaha memberikan pembelaan dan pendidikan, serta 

mencoba menemukan menemukan penyelesaian dari sebuah 

perkiraan yang menjadi penyebab permasalahannya. Dengan cara 

berusaha menghentikan dan menekan kemunculan anak-anak di 

jalanan. Kegiatan tersebut membantu anak jalanan yang masih 

memiliki hubungan erat dengan keluarga mereka agar dapat 

kembali, ini dikenal dengan community based program dalam 

sudut pandang preventif. 

  Berdasarkan penanganan anak jalanan diatas, apabila dipandang dari 

fungsi intervensinya, maka terjadi sebuah tumpang tindih dengan jenis pendekatan 

yang dilakukan. Menurut Lusk dalam Sudrajat (1997:4), untuk menangani anak-

anak yang bekerja/tinggal di jalan meliputi: 

1. Street Based  

 Penganan anak jalanan di jalan atau tempat-tempat mereka berada. 

Kemudian para pendidik mendatangi anak-anak ke jalan, melakukan dialog, 



 

21 
 

memberikan pendampingan terhadap anak-anak saat bekerja, memahami dan 

menerima situasi mereka dengan menempatkan diri sebagai bagian dari anak-

anak jalanan tersebut. Pada waktu-waktu tertentu, anak-anak diberikan materi 

pendidikan dan perhatian atau kasih sayang yang diharpakan mampu 

menumbuhkan kepercayaan anak jalanan guna mencapai tujuan intervensi. 

2. Centre Based  

Penanganan ini melakukan pendekatan terhadap anak jalanan di lembaga 

atau panti. Anak-anak jalanan di sediakan sebuah tempat/ rumah dan 

pelayanan khas di lembaga atau panti, misalnya anak-anak diberikan 

kebutuhan hariannya serta bentuk perlindungan, dan perlakuan bersahabat 

yang diberikan pekerja sosial. Panti atau lembaga yang sifatnya permanen, 

disedikan pula pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, 

kesehatan, kesenian, dan pekerjaan bagi mereka. Dalam menanganinya, 

lembaga memiliki dua jenis penampungan anak, pertama sifatnya sementara 

(drop in centre) dan yang kedua sifatnya tetap (residential centre). Bagi anak-

anak yang bekerja di jalan, mereka masuk dalam kategori tinggal sementara 

dan bagi mereka yang telah memutuskan meninggalkan jalanan di tempatkan 

dalam kategori tinggal tetap. 

3. Community Based 

Penanganan ini melibatkan potensi masyarakat, terutama keluarga dari 

anak jalanan. Bersifat preventif, penanganan ini berusaha melakukan tindak 

pencegahan anak-anak turun ke jalanan. Keluarga atau orang tua anak, 

diberikan pemahaman tentang pengasuhan anak dan cara meningkatan taraf 

hidup, sementara anak-anak disekolahkan di lembaga pendidikan resmi, 
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kegiatan mengisi waktu luang atau kegiatan positif lainnya. Tujuan dari 

penanganan ini adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat 

yang ada di lingkungan anak agar mampu memberikan perlindungan dan 

memenuhi kebutuhan anak. 

Berikut adalah tabel pendekatan dan penanganan anak jalanan, sebagai 

berikut (Mulandar, 2010:159): 

Tabel 2.2 Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan 

Pengelompokan 

Anak Jalanan 

Pendidikan 

Program/Strategi 
Fungsi Intervensi 

Anak yang masih 

berhubungan/tinggal 

dengan orang tua  

Community Based Preventif/Pencegahan 

 

Anak yang masih 

ada hubungan 

dengan keluarga 

tetapi jarang 

berhubungan/tinggal 

dengan orang tua 

Street Based Perlindungan 

Anak yang 

putus/tersisih 

hubungan dengan 

orang tua/keluarga 

Centre Based Rehabilitasi 

 

Maka, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan anak jalanan merupakan 

suatu upaya pemberian kemampuan kepada anak, agar mereka mampu 

memotivasi, mendorong dirinya sendiri sehingga berdaya dan memaksimalkan 

kemampuan atau daya yang mereka miliki untuk menentukan tindakan dan juga 

bertujuan mengurangi efek negatif serta hambatan yang ada dari dalam dirinya 

ataupun lingkungannya. Dengan meningkatkan kualitas diri anak jalanan melalui 

pendampingan, pendidikan, pelatihan dan belrwirausaha agar mereka menjadi 

bagian dari masyarakat yang produktif. Dengan demikian, pemberdayaan anak 

jalanan ini diharapkan dapat menjadi penyelamat anak-anak jalanan dengan 
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melakukan tindak pencegahan terhadap permasalahan lainnya, baik dalam 

eksploitasi atau dipekerjakan secara paksa maupun masalah perilaku anak. (Fikry 

dkk, 2015:3) 

Kepedulian terhadap kesejahteraan anak di Indonesia adalah sebuah upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah menjadi sebuah 

komitmen. Dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara”. Selain ada dalam UUD 1945 pasal 34, pemerintah juga 

memperkuat komitmen kesejahteraan anak dengan membuat UU No.4 tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam keduanya terdapat jaminan hak anak. Maka, menjadi 

sangat penting untuk dilakukan perhatian dan penanganan terhadap masalah anak 

jalanan, tujuannya terpenuhinnya hak anak dalam mendapatkan pelayanan 

kesejahteraan yang dilindungi oleh undang-undang dan mencegah dampak 

negatif apabila permasalahan tidak mampu dipecahkan. 

D. Konsep tentang Rumah Singgah 

1) Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Rumah Singgah 

Departemen Sosial RI bekerja sama dengan UNDP (United Nation United 

Programe) dalam proyek INS/94/007 pembuatan Rumah Singgah (Departemen 

Sosial Republik Indonesia, 1997:31) model Rumah Singgah (Open House For 

Street Children), secara konseptual menggunakan metode dan teknik yang 

meliputi street based, centre based, community based, bimbingan sosial dan 

pemberdayaan (Departemen Sosial Republik Indonesia, 1999:2). Salah satu 

alternatif strategi penangan anak jalanan adalah model rumah singgah, termasuk 

pemberdayaan terhadap anak-anak jalanan pada aspek pendidikan, ekonomi, 
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kesehatan, agama dan kesenian. Tujuan utama didirikannya rumah singgah 

adalah membantu mengatasi permasalahan anak jalanan dan menjadi alternatif 

untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak jalanan. (Armai, 2002:1). 

Tahun 1998, barulah muncul perhatian khusus pemerintah dengan 

mendirikan rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Rumah singgah adalah wujud 

dari upaya pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah terhadap 

anak jalanan dan landasi oleh UUD 1945 pasal 34. Menurut Departemen Sosial, 

rumah singgah diartikan sebagai suatu wahana yang akan disiapkan sebagai 

perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu anak-

anak jalanan. Rumah Singgah adalah proses informal yang memberikan suasana 

memberikan pemahaman kembali kepada anak-anak jalanan terhadap norma dan 

nilai yang berlaku dalam bermasyarakat. Rumah Singgah merupakan tahapan 

awal bagi anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya, maka menjadi 

penting dalam menciptakan rumah singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, 

menarik dan menyenangkan bagi anak-anak jalanan. 

Tujuannya untuk membantu anak jalanan membantu mengatasi 

permasalahan-permasalahan mereka dan menemukan alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 1)Membentuk sikap 

dan perilaku anak agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di 

masyarakat; 2)Melakukan tindakan yang berupaya mengembalikan anak kembali 

ke rumahnya jika memungkinkan; 3)Memberikan alternatif pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan anak dan menyiapkan masa depan anak sehingga menjadi 

masyarakat yang produktif kedepannya. Fungsi dari rumah singgah sendiri 

adalah sebagai berikut: 1)Sebagai fasilitator, rumah singgah adalah perantara 
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antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga 

lainnya. Harapannya agar anak jalanan tidak terus bergantung kepada rumah 

singgah; 2)Kuratif-Rehabilitatif (mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial 

bagi anak jalanan), pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

anak jalanan dan memperbaiki sikap serta perilaku anak jalanan sehari-hari yang 

akhirnya mampu menumbuhkan keberfungsian sosial anak. Cara atau intervensi 

professional yaitu menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya 

dilakukan dalam penerapan fungsi ini; 3)Perlindungan, rumah singgah adalah 

tempat anak-anak berlindung dari kekerasan dan hal-hal negatif yang terjadi di 

jalanan; 4) Pusat informasi, rumah singgah menjadi penyedia informasi tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan 

informasi tentang anak jalanan; 5)Akses terhadap pelayanan, rumah singgah 

menyediakan akses kepada berbagai pelayanan sosial dan membantu anak 

jalanan mencapai pelayanan tersebut; 6)Lokasi, rumah singgah harus berada di 

tengah lingkungan masyarakat, tujuannya agar menmperkenalkan kembali 

norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan dengan tujuan 

mengajak masyarakat ber[artisipasi aktif dalam menangani permasalahan anak 

jalanan; 7)Pusat rujukan anak jalanan, rumah singgah menjadi rujukan bagi anak 

jalanan terhadap kebutuhan dan masalah yang tidak terpenuhi di jalanan. 

Prinsip Rumah Singgah: 1)Semi Institusional, anak-anak jalanan sebagai 

penerima layanan boleh bebas masuk dan keluar, baik untuk tinggal sementara 

maupun hanya mengikuti kegiatan; 2)Pusat kegiatan, rumah singgah adalah 

tempat kegiatan, pusat informasi, dan akses bagi seluruh kegiatan, di dalam 

maupun di luar rumah singgah; 3)Terbuka 24 jam, rumah singgah terbuka 24 jam 
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bagi anak. Mereka boleh datang kapan saja, siang hari maupun malam hari. 

Pekerja sosial harus siap dikondsikan untuk menerima anak dalam 24 jam 

tersebut; 4)Hubungan Informal (kekeluargaan), hubungan yang ada di rumah 

singgah bersifat informal seperti perkawanan atau kekeluargaan; 5)Bebas untuk 

melakukan apa saja di dalam rumah singgah, anak jalan dibebaskan untuk 

melakukan apa saja, seperti tidur, bermain, bercengkrama, dan sebagainya. 

Namun, perilaku negatif seperti merokok, berjudi, minuman keras dan kegiatan 

negatif sejenisnya dilarang; 6)Sebagai media persinggahan anak-anak jalanan ke 

tempat alternatif lain, pengertian singgah yang dimaksud sebagai berikut: a)untuk  

tujuan  perlindungan anak jalanan yang bersifat sementara. Biasanya diberikan 

kepada anak yang hidup di jalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal; b)Saat 

tinggal sementara anak-anak jalanan akan memperoleh intervensi yang instensif 

dari pekerja sosial; c)Anak jalanan bebas datang kapan saja untuk bercakap-

cakap, istirahat, bermain, mengikuti kegiatan dan lain-lain; d)Tidak 

memperkenankan anak jalanan tinggal selamanya di rumah singgah; e)Anak 

jalanan tidak diperkenankan tinggal menetap di rumah singgah, kecuali ada 

beberapa situasi yang bersifat darurat; 7)Partisipasi; 8)Rumah Singgah memiliki 

kegiatan yang didasarkan pada prinsip kebersamaan serta partisipasi. Pekerja 

sosial dan anak jalanan memahami masalah, merencanakan dan merumuskan 

kegiatan.; 9)Belajar bermasyarakat, rumah singgah ditempatkan di tengah-tengah 

masyarakat dengan tujuan anak-anak jalanan kembali belajar norma dan 

menunjukan sikap dan perilaku normatif.  

Oleh karena itu, pendekatan rumah singgah harus di dukung dengan 

program pemberdayaan, yang dilaukan dengan berbagai metode agar anak 
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jalanan mampu mengubah keadaan hidupnya dengan menggunakan pelatihan 

keterampilan, modal untuk kegiatan ekonomi, pendidikan. Selain melakukan 

pelayanan terhadap anak jalanan, rumah singgah juga melakukan pelayanan 

terhadap orang tua anak, karena faktor penyebab anak jalanan muncul salah 

satunya muncul karena ketidakharmonisan dan kemiskinan dalam keluarga 

mereka. Setelah melihat pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa, Rumah Singgah adalah lembaga pendidikan luar sekolah yang memegang 

peranan penting bagi kehidupan anak jalanan, apabila fungsinya dijalankan 

dengan semestinya. Rumah Singgah adalah upaya agar hak anak jalanan dapat 

terpenuhi dan lembaga yang mendorong kelancaran proses tumbuh kembang, 

dengan harapan mampu mengembalikan anak-anak jalanan kembali pada 

kehidupan normal seperti anak-anak lainnya dan meminimalkan atau bahkan 

menghilangkan kegiatan anak-anak di jalanan. 

2) Tahapan Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah 

 Sesuai dengan pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan 

melalui Rumah Singgah (Depsos, 1999:31-34), maka jenis kegiatan, pelaksanaan 

penanganan masalah anak jalanan melalui Rumah Singgah. Pelayanan dan 

kegiatan yang ada di Rumah Singgah terbagi menjadi enam tahapan, sebagai 

berikut: 

a) Penjangkauan dan pendampingan di jalan, adalah upaya menciptakan 

kontak pendahuluan dan persahabatan dengan anak-anak jalanan 

melalui kegiatan kunjungan keluar rumah singgah untuk menjangkau 

anak jalanan ke tempat mereka berasal 
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b) Indentifikasi anak (problem assessment), kegiatan ini mengkaji 

identitas anak  riwayat hidup, masalah, kebutuhan, potensi dan 

dinamika kehidupan anak jalanan secara cermat dan teliti sebagai 

bagian dari investasi data anak jalanan bagi rumah singgah 

c) Resosialisasi adalah suatu kegiatan menanamkan dan mengembalikan 

perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di 

dalam masyarakat 

d) Pemberdayaan untuk anak jalanan dilakukan dengan tujuan sebagai 

upaya mengangkat anak jalanan dari keterlantaran serta mengatasi 

masalah-masalah yang disandang anak-anak jalanan dengan berusaha 

memenuhi segala kebutuhan anak-anak, terutama kebutuhan dasar 

hidupnya. 

e) Pemberdayaan untuk orang tua anak jalanan merupakan upaya  

Rumah Singgah dalam rangka membangun kembali fungsi-fungsi 

sosial keluarga melalui bimbingan sosial, bimbingan kewirausahaan 

maupun pendampingan. 

f) Terminasi (pengakhiran pelayanan) adalah serangkaia kegiatan yang 

dilakukan pada akhir sebuah proses pemberdayaan anak jalanan. 

Kegiatan terminasi dilaksanakan dengan maksud, agar hasil-hasil 

yang telah dicapai pada tahap proses pemberdayaan bisa di 

pertahankan dan secara terus menerus dapat ditumbuh kembangkan. 

Dalam tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pemecahan anak 

jalanan ini yang berupa pemberdayaan dibutuhkan peran pendamping 

atau fasilitator yang berasal dari tenaga profesional khususnya pekerja 
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sosial dan penanganan yang serius, agar tahapan-tahapan dalam tiap 

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan efektif, sehingga 

pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan ini dapat berjalan secara 

berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


