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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Ruang Lingkup Pembinaan 

1. Konsep Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

proses ini terkait dengan tujuan organisasi, selain itu pembinaan juga 

dapat dipandang secara sempit maupun luas (Mathis, 2009:112). Namun 

terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa pembinaan merupakan 

usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang 

atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pembinaan 

adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja 

seseorang atau kelompok dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. 

Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan 

untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke 

masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan 

dan kemampuan yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

(Ivancevich, 2008:46). 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap 

pola kehidupan yang direncanakan. Karena setiap manusia memiliki 

tujuan hidup tertentu dan dia memiliki keinginan untuk mewujudkan 

tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tidak tercapai maka manusia 

mengupayakan untuk menata kembali pola kehidupannya. Sedangkan 
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dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal 

yang bersifat efektif dan pragmatis agar dapat memberikan pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan baik, dan pragmatis dalam arti 

mendasarkan fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga 

bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Ketika keinginan 

tidak tercapai akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang baik secara 

psikis maupun mental. Oleh karena itu, pembinaan sangat diperlukan 

untuk me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar tidak 

mengalami depresi dengan harapan apa yang sudah direncanakan dapat 

tercapai dengan baik. 

Dari penjelasan konsep pembinaan ini, pembinaan pada anak jalanan 

yang dilakukan oleh home industry Rakha Bakery, merupakan suatu 

upaya untuk memperbaiki pola kehidupan agar menjadi lebih baik. 

Dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat memberikan pemecahan 

masalah sehingga menjadi bermanfaat karena dapat diterapkan dalam 

praktek. Karena pembinaan adalah sebuah proses untuk mengubah 

perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha meningkatkan 

kemampuan agar menjadi lebih baik. 

Berikut ini terdapat empat tingkat pokok dalam kerangka kerja untuk 

mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain: 

• Mengatur strategi, manager sumberdaya manusia dan pembinaan 

harus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk 

menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis 

pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan 
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kinerja karyawan dan organisasi. 

• Merencanakan, perencanaan bertujuan untuk menghadirkan 

Pembina yang akan membawa hasil positif untuk organisasi dan 

karyawannya. Sebagai bagian dari perencanan, tujuan dan harapan 

dari pembinaan harus diidentifikasi agar tujuan dari pembelajaran 

dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan. 

• Mengorganisasi, pembinaan harus diorganisasi dengan menentukan 

bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan 

investasi pembinaan. 

• Memberi pembenaran, dengan mengukur dan mengevaluasi pada 

tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan dari pembinaan itu 

sendiri. Kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, 

dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan di masa yang akan 

datang. 

2. Tujuan Pembinaan 

Tujuan umum pembinan adalah: 

• Mengembangkan keahlian, agar klien dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan minat dan keahlian 

yang dimiliki. 

• Mengembangkan pengetahuan, agar klien dapat mengerjakan 

pekerjaannya secara rasional. 

• Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

bekerjasama dengan teman-teman sesama pekerja dengan cara 

manajemen yang baik. 
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Sedangkan komponen dari pembinaan (Mangkunegara, 2005:76) 

yaitu: 

• Tujuan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan 

dapat diukur 

• Para Pembina yang professional 

• Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai 

• Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

3. Tahapan Pembinaan 

Dalam program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan 

mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah 

yang sistematik. Terdapat tiga tahap pembinaan, yaitu: 

• Tahap Perencanaan Pembinaan 

Pada tahap ini kegiatan pembinaan memasuki tahap perencanaan. 

Merencanakan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, 

pada tahap ini diharapkan susunan rencana program pembinaan 

dapat berjalan dengan sistematis. 

• Tahap Pelaksanaan Pembinaan 

Pada tahap ini kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan program kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. 

• Tahap Evaluasi Pembinaan 

Pada tahap ini setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan maka 
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dilakukan evaluasi kegiatan guna mengetahui ke efektifan kegiatan 

pembinaan yang sudah dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan 

agar kedepannya kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

4. Pola Pembinaan 

Pola pembinaan sering diartikan sebagai model atau acuan yang 

digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih 

baik, objek pembinaan dalam masalah ini yaitu anak jalanan. Pola 

pembinaan merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam persiapan dan penentuan kegiatan itu sendiri. Pola pembinaan 

adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis 

atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan merasa 

bahwa si penerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis 

(Swastha & Handoko, 2008:10). 

 

B. Anak Jalanan 

1. Pengertian Anak Jalanan 

Anak jalanan sering digambarkan sebagai kaum marginal, rentan, 

dan eksploitatif. Disebut Marginal karena mereka seringkali melakukan 

jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan 

umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. 

Dikatakan eksploitatif karena mereka seringkali tersubordinasi, dan 

cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang oleh preman 

atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan disebut 

rentan karena menghadapi berbagai macam resiko yang berkaitan dengan 
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masalah sosial seperti pelecehan seksual dan kekerasan. 

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak 

yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan 

hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran 

di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-

ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau 

berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian 

tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Definisi tersebut dapat dipahami 

bahwa secara sederhana pengertian anak jalanan adalah anak yang hidup 

di jalan yang mereka bekerja dan atau bermain-main di jalanan sehingga 

merampas hak yang sesungguhnya yang seharusnya mereka dapatkan 

(Muhsin Kalida & Bambang Sukamto, 2012:3). 

Dengan pengertian pembinaan anak jalanan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan anak berarti 

upaya untuk merubah atau membangun perilaku, guna mencapai 

kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu pembinaan anak jalanan 

bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka agar dapat 

menentukan arah dan memutuskan kehidupan mereka dengan melalui 

proses pembinaan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan 

terarah. 

2. Undang-Undang Tentang Perlindungan & Hak Anak 

Ø Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 
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PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The 

Rights of The Child) yang telah diratifikasi oleh semua negara di 

dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1996. Sehingga ada beberapa peraturan negara 

yang menjelaskan mengenai perlindungan anak. Hak-hak anak 

diantaranya: 

1. Hak untuk bermain

2. Hak untuk berkreasi

3. Hak untuk berpartisipasi

4. Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

5. Hak untuk bebas beribadah menurut agamanya

6. Hak untuk bebas berkumpul

7. Hak untuk bebas berserikat

8. Hak untuk hidup dengan orang tua

9. Hak untuk kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang

10. Hak untuk mendapatkan nama

11. Hak untuk mendapatkan identitas

12. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan

13. Hak untuk mendapatkan pendidikan

14. Hak untuk mendapatkan informasi

15. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi

16. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak

17. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
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18. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan 

penangkapan sewenang-wenang 

19. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan 

kebebasan  

20. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, 

hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi 

21. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan 

non fisik  

22. Hak untuk mendapatkan perlindungan 

daripenculikan,penjualan,perdagangan atau trafiking 

23. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi 

seksual dan kegunaan seksual 

24. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari 

eksploitasi/penyalahgunaanobat-obatan 

25. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi 

sebagai pekerja anak  

26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi 

sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil 

27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau 

keadaan yang menurut sifatnya belum layak dilihat anak 

28. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam 

situasigenting/darurat 

29. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai 

pengungsi/orang yang terusir/tergusur 
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30. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,jika 

mengalami konflik hukum 

31. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam konflik 

konflik bersenjata atau konflik sosial 

 Dari hak anak yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa negara 

memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak anak. Karena 

sudah menjadi sebuah jaminan suatu negara untuk selalu menjaga 

dan melindungi anak. 

Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa: 

“Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi 

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial”. 

Dari pasal diatas, dapat dipahami bahwa anak yang terlantar 

adalah anak yang hak-haknya tidak terpenuhi seutuhnya dari segi 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang apabila salah satunya 

tidak berfungsi dengan baik hal ini mampu menyebabkan dampak 

negatif pada tahap perkembangan tumbuh kembang anak. 

Pada  pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. 

 

Ditinjau dari pasal di atas, setiap anak berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran agar mampu 
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mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Bentuk 

pendidikan formal maupun non formal yang diterapkan pada anak 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya. 

Pada  pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa: 

“Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, negara berkewajiban 

untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak”. 

 

Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak 

anak. Dan apabila pada kenyataannya masih banyak anak yang 

tidak terpenuhi hak nya dari segi fisik, mental, spiritual, maupun 

sosial merupakan tanggung jawab dari pemerintah, keluarga, dan 

masyarakat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang. 

Ø Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Pada bab 1 pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa: 

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 

(delapan belas) tahun”.  

 

Dari pasal ini jelas disebutkan bahwa setiap anak yang berumur 

dibawah 18 tahun merupakan anak yang masih dalam tanggung 

jawab orangtua dan pemerintah serta dilindungi haknya. 

Pada bab 10 paragraf 2 pasal 68 menyebutkan bahwa: 
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“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.  

Pada pasal ini pemerintah menegaskan bahwa di masyarakat 

dilarang mempekerjakan anak dibawah umur. 

Pada bab 10 Pasal 69 ayat 1 & 2 menyebutkan bahwa: 

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat 

dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) 

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan 

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 

2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan 

ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat 1 harus 

memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau 

wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua 

atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. 

dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu 

sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja;  f. adanya 

hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

Namun pada pasal ini terdapat pengecualian apabila terdapat 

anak yang bekerja dan masih dibawah umur, pemerintah 

memperbolehkan mempekerjakan anak namun dengan syarat dan 

ketentuan yang sudah ditetapkan, bertujuan agar hak-hak anak yang 

bekerja dibawah umur tetap dapat terpenuhi dan mencegah perilaku 

ekspoitasi dari pihak yang menerima atau mempekerjakan anak 
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dibawah umur. 

 

Pada Bab 10 pasal 71 ayat 1menyebutkan bahwa: 

“Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat 

dan minatnya”. 

 

Ditinjau dari pasal diatas, pemerintah menetapkan agar anak 

yang bekerja dibawah umur tetap dapat mengembangkan minat dan 

bakatnya atau sesuai dengan apa yang dia minati agar kemampuan 

soft skill yang dimilikinya dapat terasah dengan baik. 

Pada bab 10 pasal 74 ayat 1, 2 & 3 menyebutkan bahwa: 

1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak 

pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.  

2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam 

ayat 1 meliputi : 

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau 

sejenisnya; 

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, 

atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi 

pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; 

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, 

atau melibatkan anak untuk produksi dan 

perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, 
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dan zat adiktif lainnya; dan/atau 

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak 

3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud 

dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal diatas merupakan larangan untuk mempekerjakan anak 

yang masuk dalam beberapa kategori yang sudah ditetapkan 

pemerintah. Karena kategori yang disebutkan diatas merupakan 

jenis pekerjaan yang merugikan dan berdampak buruk pada psikis, 

sosial, moral kesehatan dan keselamatan anak. 

Pada Bab 10 pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

“Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan 

anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.  

 

Pada pasal ini menyebutkan bawah pemerintah tetap memiliki 

peran agar anak jalanan dapat ditangani dan terpenuhi haknya serta 

terhindar dari perilaku ekspoitasi diluar dari hubungan kerja antara 

anak dan pengusaha. 
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C. Home Industry 

1. Pengertian Home Industry 

Tempat tinggal yang sekaligus merangkap sebagai tempat usaha 

dalam bentuk perdagangan, kantor maupun usaha jasa seringkali disebut 

sebagai home industry. Pada awalnya, yang mendesain dan 

memunculkan ide tentang home industry  berasal dari kalangan 

entrepreneur,  namun pada saat ini mulai banyak meluas dilakukan oleh 

kalangan masyarakat umum, dengan berlokasi di tempat yang strategis 

untuk perkembangan usaha jenis rumahan hal ini tidak terlepas melalui 

perkembangan inovasi kewirausahaan yang merubah pola pikir 

masyarakat mengenai rumah yang bukan hanya dijadikan sebagai tempat 

tinggal dan beristirahat tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan 

usaha guna mendapatkan penghasilan. Industri Kecil dan Rumah Tangga 

(IKRT) memiliki peranan yang cukup besar pada sektor manufaktur yang 

dapat dilihat dari sisi jumlah unit usaha serta daya serap terhadap tenaga 

kerja, namun memiliki kelemahan untuk menyumbang nilai tambah. 

(Jatmiko, 2004:62) 

Dalam UU No 9 Tahun 1995 disebutkan kriteria home industry 

adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak 

langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha 

perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industry juga 

dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori 

usaha kecil yang dikelola keluarga. 
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2. Karakteristik dari Home Industry 

Menurut Pohan Farida (2012:9) terdapat 8 karakteristik ciri-ciri 

usaha kecil, antara lain:  

• Dikelolah  secara langsung oleh pemiliknya 

• Usaha dilakukan dirumah  

• Proses produksi dan pemasaran juga dilakukan di rumah pemilik 

usaha  

• Modal yang dimiliki bersifat terbatas  

• Menampung jumlah tenaga kerja yang terbatas 

• Usaha berbasis keluarga atau rumah tangga  

• Lemah dalam pembukuan  

• Bergantung pada manajemen pemilik usaha 

3. Landasan Hukum Home Industry (Usaha Kecil) 

Landasan hukum home industry atau usaha kecil adalah sebagai 

berikut: 

• Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur 

dalam UU No.1 Tahun 1985. 

• Untuk usaha kecil industri diatur dalam UU No.9 Tahun 1995. 

• Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur oleh 

UU No.1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas. 

• Perizinan untuk usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar 

khusus industri terdapat dalam Surat Keputusan Menteri 

Perindustrian dan perdagangan. 

• Tata cara perizinan untuk usaha perdagangan diatur dalam Surat 
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

591/MPR/Kep/99 tentang tata cara pemberian Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP). 

 


