
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak-anak adalah masa depan bangsa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri dan 

keluarganya, tetapi juga untuk komunitas, bangsa, dan negaranya. Mereka adalah 

masa depan kemanusiaan, tanpa anak maka tidak ada masa depan. Tidak 

memperhatikan kualitas hidup anak sama saja dengan tidak memperhatikan 

kelangsungan hidup di masa depan. Anak-anak adalah cerminan masa depan, bangsa 

Indonesia 20 tahun mendatang dapat disimpulkan dari anak-anaknya pada masa ini. 

Pada dasarnya, kita semua berkeyakinan bahwa semua anak kelahirannya diinginkan, 

direncanakan, dan oleh karena itu, masa depannya akan sangat dipedulikan. Sayang 

bahwa kajian mengenai kehidupan anak-anak di berbagai negara dan, terutama, di 

negara berkembang yang menunjukkan kenyataan pahit, termasuk Indonesia. 

Sebagian anak-anak tersebut mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, 

penelantaran, dan eksploitasi.1 

 Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya 

menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum 

menikah ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, 

sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah 

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum 

mencapai usia 18 tahun dan belum perna menikah,Definisi anak yang ditetapkan 

perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. 

                                                           
1Enny Rosyidah, 2006, Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, jakarta, hlm 10. 
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Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih 

anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing 

anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan hukum Islam menentukan 

definisi anak dilihat dari dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah 

dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut 

belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana 

ditentukan  dalam hukum islam.Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah 

selamanya tepat karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan 

merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi 

kemampuannya masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak terasebut telah dewasa. 

Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut 

ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usia karena 

ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. 

Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-

anak. Pandangan ahli psiskologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar 

bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggung jawaban 

pidana.2 

 Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 6 sampai dengan 18 tahun, 

melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam 

dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Masalah anak jalanan masih 

merupakan masalah kesejarteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. 

Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap 

situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun 

mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, 

                                                           
2Ibid.,hlm.1 
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sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh 

pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan 

dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada 

kehidupan anak di masa mendatang. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat Hidup, Tumbuh, 

Berkembang, dan Berpartisipasi, secara Optimal, sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Melihat 

UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak 

yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan. tetapi fenomena yang ada di 

masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak jalanan.3 

 Anak Jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama yakni 

mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena 

keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan harus hidup 

di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam 

perkembangannya menuju kedewasan, tiap anak masih sangat membutuhkan 

dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang sekitar agar mereka 

dapat melalui proses tumbuh kembang secara optimal. Begitu halnya dalam proses 

perkembangan menuju kedewasaaan. Dalam masa perkembangan seseorang, untuk 

menuju kedewasaan manusia melalui tahap transisi dari masa anak-anak ke masa 

dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. Merujuk pada ciri-ciri anak jalanan yang 

dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 

antara 6 sampai 18 tahun dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas 

di jalanan atau tempat-tempat umum. Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, 

                                                           
3Ibid.,hlm. 8 

 



4 
 

penulis mengkategorikan anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia 

anak-anak (6 – 11 tahun) dan anak jalanan yang berusia remaja (12 – 18 tahun). 

Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami 

tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni 

masa remaja.Masa remaja merupakan masa yang penting untuk diperhatikan, karena 

di sinilah seseorang mengalami proses pencarian jati diri. Banyak fenomena-

fenimoena anak jalanan remaja yang terjadi di masyarakat. Anak jalanan remaja 

sangatlah rawan untuk mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari kehidupan jalanan 

yang keras. Mereka akan lebih berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan ataupun 

berbagai tindakan negatif lainnya.4 

 Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang 

untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. 

Sehingga dengan munculnya fenomena Anak Jalanan dan segala akibatnya yang 

sekarang mulai melanda Kota Malang ada upaya dari pemerintah untuk membina 

Anak Jalanan agar dapat mencegah berkembang nya anak jalanan di Kota Malang 

maka ditetapkan Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 

tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dalam Pasal 5 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 ada tindakan untuk 

mencegah berkembang nya Anak Jalanan, yang membahas Tentang usaha preventif 

dan usaha represiv .  

 Usaha preventif yaitu : 

1. Penyuluhan dan bimbingan sosial 

2. Pembinaan sosial 

                                                           
4Saputra, H, 2016, Masalah Anak Jalanan. http://www.harjasaputra.wordpress.com, Diunduh 21 

Desember 2017. 
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3. Bantuan sosial 

4. Perluasan kesempata nkerja 

5. Pemukiman lokal 

6. Peningkatan derajat kesehatan 

7. Peningkatan pendidikan 

Usaha  represiv yaitu : 

1. Razia 

2. Penampungan sementara untuk di seleksi 

3. Pelimpahan 

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang penanganan anak jalanan 

akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan 

karena masihada 1800 anakjalanan yang ter data di "Kami Juga Anak Bangsa Kota 

Malang” yang masih belum memiliki identitas dan pendidikan yang layak mereka 

dapatkan. Menurut imron selaku pengurus komunitas dan juga data anak jalanan di 

Dinas sosial ada 104 anak jalanan5 masih belum di tangani oleh pemerintah daerah 

yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat disini penulis hanya 

membatasi penelitian masalah mengenai anak jalanan. Dari latar belakang diatas 

maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penelitian hukum 

dengan judul : 

“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAKAN PENANGANAN ANAK 

JALANAN BERDASARKAN PASAL 5 PERDA KOTA MALANG NO. 9 TAHUN 

2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN 

PENGEMIS” (Studi di Wilayah Hukum Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah  

                                                           
5Rendy Santoso, 2018, Badan Pusat Statistika Kota Malang ,https://malang kota.bps.go.id di unduh 

17  januari  2018 

https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606


6 
 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diangkat 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan penanganan anak yang berada di jalanan 

1. Bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani anak jalanan menurut Pasal 5 

Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2013 ? 

2. Apa hambatan Dinas Sosial Kota Malang dalam melakukan tindakan untuk 

menangani Anak Jalanan di Kota Malang ? 

3. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan dalam melakukan 

tindakan yang menangani Anak Jalanan di Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tindakan penanganan anak jalanan 

menurut Pasal 5 Perda Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Malang 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan Dinas Sosial Kota Malang dalam 

tindakan penanganan Anak Jalanan di Kota Malang 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan 

tindakan penanganan Anak Jalanan di Kota Malang 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas 

Muhammadiyah Malang program studi hukum pidana. Diharapkan nanti 

kedepannya akan membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan 

atau pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih 
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lanjut terhadap ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan menghasilkan 

penelitian yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Keilmuaan  

Sebagai bahan referensi dalam keilmuan sehingga memperkaya dan 

menambah wawasan. Memberikan suatu pandangan baru dalam penelitian yang 

akan dikembangkan di masa mendatang. Serta menyajikan suatu informasi yang 

baru mengenai kepastian hukum suatu kebijakan dalam masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis dan menjadi acuan dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, serta 

sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam studi Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Dinas Sosial 

 Diharapkan agar lebih dapat lebih berperan aktif dalam melakukan tindakan 

penangan agar dapat meminimalisir berkembang nya anak jalanan di Kota Malang 

3. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan agar masyarakat lebih dapat memahami dan sama-sama 

menangani anak jalanan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif 

berkembang nya anak jalanan di Kota Malang 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Metode yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang 

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara 
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empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui 

tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang berdasarkan Perda No. 9 

Tahun 2013 Kota Malang. 

2. Lokasi penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Malang yaitu : 

a. Dinas Sosial 

b. Yayasan Salafiyah Sabilul Hikmah 

c. Komunitas Aku Juga Anak Bangsa 

d. Simpang empat Dieng dan simpang tiga janti Sukun Kota Malang 

 Alasan-nya karena ada 104 anak jalanan yang terdata dalam "Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa" awal Juli 2017 yang terdiri dari 56 anak jalanan yang berjenis 

kelamin laki-laki dan 48 anak jalanan yang berjenis kelamin perempuan yang 

masih belum mendapatkan tindakan penanganan sesuai Pasal 5 Perda No. 9 Tahun 

2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota 

Malang. Alasan mereka turun ke jalanan pun beragam, mulai karena tekanan 

ekonomi hingga keluarga yang broken home, anak-anak diketahui harus 

terpaksa turun ke jalanan. 

3. Jenis Data 

Data Primer 

 Data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber utama 

tanpa adanya perantara, yang di dapat melalui proses:  

a. Wawancara  

 Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab yaitu : 

a. Heri Wiyono bagian penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota 

Malang 
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b. Gus Wahid Fadholi selaku pemilik yayasan Salafiyah Sabilul Hikmah 

c. Anak jalanan di Kota Malanag 

b. Observasi  

 Yaitu penulis melalukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang 

menjadi tempat beraktifitas nya anak jalanan, mengamati tempat pembinaan 

anak jalanan di yayasan anak jalanan Kota Malang dan mengamati tata cara 

Dinas Sosisal dalam menangani dan membina anak jalanan DI Kota Malang. 

Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data sekunder diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan : 

1. Pustaka manual yaitu melakukan pencarian penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan berbagai literatur seperti buku-buku maupun jurnal 

2. Pustaka digital yaitu melakukan pencarian penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan di internet maupun e jurnal 
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4. Teknik Analisa Data  

 Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai analisa 

dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu semua metode untuk memperoleh 

gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang 

diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran terhadap isi skripsi yang dibuat oleh penulis, 

maka secara garis besar sistematika skripsi terdiri dari berbagai bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini menguraikan mengenai garis besar permasalahan dari skripsi ini 

yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, 

KegunaanPenelitian, Manfaat Peneliyian, Metode Penelitan dan Sistematikan 

Penulisan . 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan disajikan tentang kajian pustaka, Teori-Teori Tentang Anak 

Jalanan, Teori tentang Pemerintah Daerah, Teori tentang Efektivitas dan Teori-teori 

Sebab Penanggulangan Tindakan Preventif dan Tindakan Represif penanganan Anak 

Jalanan di Kota Malang 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian 

mengenai bagaimana Penanganan Anak Jalanan menurut Pasal 5 Peraturan Daerah No 

9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di 

Kota Malang ,hambatan Pemerintah Kota Malang dalam Penanganan Anak Jalanan di 
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Kota Malang dan upaya Pemerintah dalam mengatasi hambatan Penanganan Anak 

Jalanan di Kota Malang. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh uraian yang 

telah di lakukan pada bab-bab sebelumnya. 

 


