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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar balakang 

Masa remaja adalah fase perkembangan yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari 

masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan 

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada 

dekade kedua masa kehidupan (Pardede, 2008:147). Pada masa tersebut 

remaja ingin mencari identitas dirinya dan lepas dari ketergantungan 

dengan orang tuanya, menuju pribadi yang mandiri (Gunarsa, 2006:35). 

Proses pemantapan identitas diri ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi 

sering bergejolak. Oleh karena itu, fase ini rentan menimbulkan stress 

hingga permasalahan sosial. Hal ini juga merupakan suatu masa di mana 

ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan 

kelenjar. Dengan demikian remaja mudah terkena pengaruh dari 

lingkungan. 

Keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian 

anak. Hubungan orang tua dan anak yang salah sering menjadi sumber 

gangguan penyesuaian diri pada anak. Komunikasi orang tua dan anak 

adalah suatu proses hubungan antara orang tua dan anak yang merupakan 

jalinan yang mampu memberi rasa aman bagi anak melalui suatu 

hubungan yang memungkinkan keduanya untuk saling berkomunikasi 

sehingga adanya keterbukaan, percaya diri dalam menghadapi dan 
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memecahkan masalah. Pola asuh orang tua juga berpengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian anak. Kondisi keluarga yang harmonis, dan 

saling terbuka memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan 

remaja. 

Namun tidak semua anak bisa beruntung memiliki keluarga dan 

rumah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada saat anak 

berada didalamnya. Ketika anak tidak mampu menemukan kenyamanan di 

lingkungan keluarga maka tidak menutup kemungkinan membuat anak 

mencari kenyamanan di luar dari lingkungan keluarganya yang justru 

dapat menarik anak ke hal-hal yang berdampak negatif. Salah satunya 

adalah kelompok anak jalanan yang kehidupannya telah dirusak oleh 

kerasnya persaingan kehidupan sosial. 

Pada awalnya, anak jalanan diartikan sebagai anak yang hidup 

dijalanan sepanjang hari. Orang awam sering menyebut mereka dengan 

istilah gelandangan atau gembel yang menjalankan seluruh kegiatannya, 

seperti tidur, istirahat, mencari makan, mencari uang, atau bermain  

dijalanan. Sebagian besar dari mereka hidup terpisah dari keluarga (orang 

tua atau saudara kandung) bukan saja terpisah fisik, namun juga non fisik. 

Mereka sudah jarang berkomunikasi dengan keluarga baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Bagong Suyanto (2013 : 185) mendefinisikan anak jalanan sebagai 

anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih 

sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus 

berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak 
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bersahabat. Tak bisa dipungkiri, bahwa anak jalanan belakangan ini telah 

menjadi fenomena sosial yang sangat penting dalam kehidupan kota besar. 

Kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota. Di 

mata sebagian anggota masyarakat, keberadaan anak jalanan hingga kini 

masih dianggap sebagai “limbah” kota yang harus disingkirkan. 

Keberadaan mereka dirasakan menggangu kenyamanan dan keamanan 

berlalu lintas dan sering kali dituduh melakukan tindakan kriminal, seperti 

mencopet atau menodong. Anak jalanan juga kerap mendapatkan tindak 

kekerasan, fisik maupun psikis di lingkungannya. 

Di Kota Batu Provinsi Jawa Timur terkenal sebagai kota wisata 

dengan kepadatan penduduk pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk 

adalah 202.319 jiwa dengan luas wilayah 199,087 km (BPS Kota Batu, 

2016:24). Di Kota Batu, cukup sulit ditemui anak-anak jalanan yang 

berkeliaran bebas, karena pemerintahan kota Batu mengupayakan tindakan 

pencegahan dengan cara merazia anak jalanan dan pengemis yang 

kemudian akan diserahkan pada UPT Panti Rehabilitasi Sosial 

Gelandangan dan Pengemis milik Pemerintah provinsi Jawa Timur di 

Sidoarjo. Di Desa Torongrejo Kota Batu menjadi prioritas utama dalam 

penelitian karena di Desa Torongrejo terdapat pembinaan anak jalanan 

agar mampu meningkatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Home 

industry Rakha Bakery menjangkau anak jalanan dari berbagai wilayah di 

Jawa Timur tidak hanya di Kota Batu.  

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam rangka menangani anak-

anak jalanan adalah pembinaan anak jalanan dengan memfasilitasi dalam 
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upaya meningkatkan kemampuan diri untuk bertahan hidup bagi anak 

jalanan di home industry Rakha Bakery di Desa Torongrejo Kota Batu. 

Rakha Bakery merupakan home industry yang bergerak dalam pembuatan 

beberapa produk makanan (seperti : berbagai macam pengolahan roti, 

siomay, dan es krim). Home industry Rakha Bakery menjangkau anak 

jalanan dengan rentang usia 17-20 tahun yang berkeliaran di jalanan untuk 

diberikan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan keinginan 

terutama dalam bidang pembuatan roti. Penjangkauan anak jalanan ini 

melalui beberapa proses diantaranya: wawancara terbuka terkait minat dan 

keinginan untuk berubah, pembelajaran untuk berwirausaha, dan 

pengajaran bagaimana mekanisme pembuatan roti. Landasan yang 

menjadikan home industry ini bergerak untuk melakukan pembinaan anak 

jalanan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan sebuah 

keterampilan diri untuk mengembakan kemampuan mereka dalam 

bertahan hidup.  

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah 

diungkapkan diatas, maka peneliti melakukan peninjauan lebih awal 

mengenai penelitian terkait pembinaan anak-anak jalanan dalam beberapa 

literatur. Literatur tersebut merupakan sebuah penelitian-penelitian 

terdahulu yang mempunyai relevansi mengenai topik yang akan diteliti 

penulis, guna mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka di bawah 

ini akan dipaparkan beberapa penilaian yang terdahulu yang dijadikan 

sebagai referensi penunjang pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sebagai berikut : 
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Ami Prihandara, tahun 2012 dengan judul: Kinerja Dinas Sosial 

Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang. Penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial terhadap Anak Jalanan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah 

anak jalanan serta dapat memperbaiki kehidupan anak jalanan agar lebih 

baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas Sosial dalam 

pembinaan anak jalanan di kota Serang masing belum baik karena hanya 

mencapai 69% dari angka minimal 70%. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam membina anak 

jalanan dengan menyediakan tempat yang strategis untuk anak jalanan 

agar dapat berjalan dengan maksimal serta membuat program baru yang 

lebih beragam. 

Jonathan Tribuwono, tahun 2017 dengan judul: Implementasi 

Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan 

Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial). 

Pembinaan ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan 

pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta 

faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang dilakukan 

oleh Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

• Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, 

pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara 

efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapa, yang dapat 

dibuktikan dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah 
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Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir 

jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen justru 

semakin meningkat. 

• Dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial 

masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan 

anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini belum 

dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

• Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan 

pihak lain yang dapat terlibat. Karena yang masih berperan aktif 

untuk membantu pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 

dan pengamen hanya YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli 

Penyalahgunaan Narkoba) sedangkan, masih sangat banyak LSM 

yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi untuk melakukan 

pembinaan. 

Kurniyadi, tahun 2014 dengan judul: Pembinaan Anak Jalanan 

Melalui Lembaga Sosial (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di 

Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan). Pembinaan ini membahas mengenai kehadiran Lembaga Sosial 

Yayasan Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang 

memberikan pembinaan terhadap anak jalanan dengan memberikan 

fasilitas agar mereka tetap belajar sehingga kebutuhan untuk pendidikan 

anak jalanan tetap terpenuhi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

anak jalanan mengalami perubahan pada kepribadian mereka. Perubahan 

ini terlihat dari mereka yang sudah mempunyai arah dan tujuan hidup, 
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mulai hidup mandiri, hidup bersih, rapi, tidak berkelahi, mudah dinasehati, 

sopan di lingkungan sekitarnya, dan mulai mengurangi waktunya untuk 

berada di jalanan. 

Muhammad Sahar. B, tahun 2015 dengan judul: Kinerja Dinas Sosial 

Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota 

Makassar. Pembinaan ini membahas mengenai proses kinerja Dinas Sosial 

dalam menangani anak jalanan di kota Makassar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan 

dapat diukur dengan lima indikator kinerja yaitu, produktivitas, kualitas 

pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dan tiga factor 

pengaruh kinerja yaitu, kemampuan, motivasi dan lingkungan. Dapat 

disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan Dinas Sosial dalam 

penanganan anak jalanan sudah maksimal apabila mengacu pada indokator 

dan factor yang mempengaruhi kinerja tersebut. 

Dimas Arfan Fesdyanda, tahun 2012 dengan judul: Evaluasi Program 

Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Setara Semarang. 

Pembinaan ini membahas mengenai pencapaian tujuan program 

pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. 

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program 

pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kinerja menujukkan 

belum optimalnya tingkat kemampuan ataupun kapabilitas petugas rumah 

singgah dalam memahami prosedur pelayanan atau pemahaman profesi 
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pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja 

pelayanan. 

Penelitian yang akan dilakukan ini akan menjelaskan tentang “Model 

Pembinaan Anak Jalanan Berbasis Home Industry di Desa Torongrejo 

Kota Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah: 

1. Apa dasar home industry Rakha Bakery Desa Torongrejo Kota Batu 

melakukan pembinaan anak jalanan? 

2. Bagaimana model dan pengaruh pembinaan terhadap kemandirian, 

tanggung jawab, perilaku, kedisiplinan, dan spiritual anak jalanan? 

3. Apa saja hambatan terkait proses pembinaan anak jalanan berbasis 

home industry? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi dasar pembinaan anak jalanan berbasis home 

industry. 

2. Untuk menjelaskan model pembinaan anak jalanan berbasis home 

industry dan pengaruhnya terhadap kemandirian, tanggung jawab, 

perilaku, kedisiplinan, dan spiritual anak jalanan. 
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3. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses pembinaan anak

jalanan berbasis home industry.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberi

kontribusi terhadap disiplin ilmu kesejahteraan sosial, khususnya

berkaitan dengan permasalahan pembinaan anak jalanan serta upaya

mengatasinya.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan

rujukan untuk mengetahui pengaruh pembinaan anak jalanan berbasis

home industry sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang

masih berkaitan dengan penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian di Desa Torongrejo Kota 

Batu diperlukan batasan ruang lingkup dengan maksud variabel yang 

diteliti tidak meluas dan tetap fokus pada permasalahan. Dalam penelitian 

ini terfokus pada : 

1. Bagaimana sistem dan model pembinaan anak jalanan  di Desa

Torongrejo Kota Batu dalam meningkatkan kemampuan diri yang

dimilikinya.

2. Seberapa besar pembinaan anak jalanan di home industry Rakha

Bakery mampu meningkatkan kemandirian, rasa tanggung jawab,

serta perilaku dari anak jalanan ke arah yang lebih baik setelah

dilakukan pembinaan di home industry Rakha Bakery.


