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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjaun Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Dalam Pasal 45 KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, 

melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta 

beberapa definisi yang merupakanbagian atau unsur dari pengertian anak yang 

terdapat pada beberapa pasalnya.  Seperti pada Bab IX yang memberikan salah 

satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi : 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 

walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya 

yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”Jadi pada 

pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa 

apabila berumur  sebelum 16 tahun. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak 

adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk 

yang berakal budi.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6Kamus Besar bahasa Indonesia, 2010, pengertian anak, http://pusatbahasa,kemdiknas.go.id/kbbi, diakses 02 Januari 

2017 

http://pusatbahasa,kemdiknas.go.id/kbbi
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Kartini-Kartono, dalam bukunya yang berjudul Gangguan-Gangguan Psikis  juga 

menjelaskan mengenai definisi Anak "Anak adalah keadaan manusia normal yang 

masih muda usia dan jiwanya,sehingga sangat mudah terpengaruh 

lingkungannya”.7 

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikatakan anak adalah mahkluk 

berakal budi yang masih akan berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam 

rangka menuju manusia yang utuh tersebut karena masih muda usia dan jiwanya 

maka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. 

Dalam rangka perkembangan menuju kedewasaan anak akan melalui 

periode-periode kritis, dan jika periode-periode kritis ini tidak dapat dilalui 

dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan,kepribadian 

yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai mahkluk 

sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk 

diri sendiri maupun untuk orang dilingkungannya.8 

Perkembangan anak merupakan perkembangan yang bersifat menyeluruh, 

menurut B. Simandjuntak, perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan 

phisik, emosional sosial dan intelektual.Bila kesemuanya ini berjalan secara 

harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat 

jiwanya.9 

Untuk itu memahami anak berarti pula memahami perkembangan anak itu 

sendiri dan mengatasi problematika sangatlah wajar apabila segala bentuk yang di 

lakukan semata-mata dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri. 

 

                                                           
7Kartini-Kartono, 1981. Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung,hal.187. 
8B.Simandjuntak,1979,Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency),Alumni, 

Bandung,  hal 225. 
9Loc. Cit. 
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a. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia. 

Anak dalam kajian hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang 

yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur 

atau dalam keadaan di bawah umur, belum kuat gawe. (jw-adat) atau orang yang 

belum cakap bertindak sehingga kerap kali disebut sebagai anak yang dibawah 

pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). 

Dari perundang-undangan yang ada dapat ditelusuri adanya batasan umur 

terhadap anak meskipun batasan ini di sana sini berbeda-beda yang menunjukkan 

tidak ada unifikasi batasan umur terhadap anak di Indonesia. Batasan-batasan 

umur anak dalam beberapa ketentuan Undang-Undang dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook Stb 1847 

nomer 23). 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebut anak, akan tetapi 

dengan penyebutan yang dimaksudkan dengan belum dewasa, sebagaimana 

bunyi ketentuan Pasal 330 BW/KUHPerdata menentukan,"Belum dewasa 

adalah ,mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan 

tidak lebih dahulu kawin".10 

b. Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Batasan anak dalam Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang 

Nomer 1 Tahun 1974 dapat diketahui yang dapat dikatakan belum mencapai 

umur 18 (delpan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

c. Undang-Undang Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

                                                           
10R .Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2015, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. 

Pradnya Paramita, Jakarta,hlm 90. 
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Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

menentukan," Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin" 11 

d. Undang-Undang Nomer 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan 

bahwa : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah kawin."  

  

                                                           
11Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. 



18 
 

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 

1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, tentang judicial review terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah merubah 

batas minimum usia seorang anak dapat dikenakan pidana yang semula 8 tahun 

menjadi 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai perlu menetapkan batas umur 

bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap 

perlindungan dan hak untuk berkembang. 

Penetapan usia maksimal 12 tahun sebagai batas usia pertanggungjawaban 

hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Anak umur 12 

tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual 

yang stabil sehingga menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan 

mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28 B ayat 2 UUD 1945.12 

Pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

Tentang PerubahanAtas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.13 

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, Hal ini 

adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri, Pengertian anak dalam 

kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau 

disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. 

Kedudukan anak dalam artian dimaksudmeliputi pengelompokan kedalam 

subsistem sebagai berikut: 

                                                           
12ANT, 2015, Batas Bawah Usia Anak Bisa Dipidanakan 12 tahun,www.lampost.com diakses 18 

Oktober 2017. 
13UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI 

danDepartemenSosial, h. 16-20. 
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Pengertian anak dalam Pasal 34  UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin 

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna 

bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, 

dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak 

tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap 

pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH 

menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya 

dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang 

berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus 

memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, 

maupun sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan 

perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan “. 

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman 

terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 

subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek 

hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya 

seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum 

pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari 

perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 

pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan 

masa depan yang baik.14 

                                                           
14Kartini-Kartono, 1981. Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung,hal.187. 
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Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana 

meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:  

1. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. 

2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang 

timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk 

mensejahterakan anak.  

3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 

spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. 

Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan 

4. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana jika ditilik pada pasal 45 

KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila 

belum berumur 16 tahun.  

Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim 

boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, 

walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau 

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 

sesuatu hukuman, Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah 

memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, 

karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum 

dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu 

mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. 

Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu 

benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud 
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dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang 

gelar anak tersebut.15  

2. Pengertian Anak Jalanan 

Menurut Departemen Sosial RI, 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 6 sampai 

dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya 

kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.16 

Selain itu, Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, 

Departemen Sosial, memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian 

besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau 

tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampain 18 

tahun. 17 

Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. 

Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari 

nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari 

definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak 

yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum 

lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. 18 

Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan 

mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-

anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi 

                                                           
15Loc. Cit, hlm 189 
16Saputra, H. 2015 Masalah Anak Jalanan. /www.harjasaputra.wordpress.com.Diakses diunduh 21 

Desember 2017. 
17Ibid 
18Ibid 

http://www.harjasaputra.wordpress.com.diakses/
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penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu 

orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. 

Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan 

lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, 

penampilan nya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya 

tinggi.19 

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Malanag No. 9 Tahun 2013 di 

jelaskanmengenai pengertian anak jalanananak jalanan adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktu nya untuk melakukan kegiatan hidup nya 

dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umu 

lain nya yang mempunyai ciri-ciri : berusia antara 5-18 tahunmelakukan kegiatan 

atau berkeliaran dijalan, penampilan nyakebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, 

mobilitasnya tinggi. 

3. Karakteristik Anak Jalanan 

Berdasarkan usia dalam Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut 

Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang 

sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di 

jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun 

sampain 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, indikator anak 

jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 

tahun, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat 

dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 

sampai 18 tahun. 

                                                           
19Ibid 
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Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan 

dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:  

Pertama, Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan 

ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang 

kuat dengan orang tua mereka sebagian penghasilan mereka dijalankan pada 

kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi 

keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak 

dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 20 

Kedua, Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di 

jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi beberapa diantara mereka masih 

mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka 

tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu 

sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-

anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, 

emosional, fisik maupun seksual. 21 

Ketiga, Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal 

dari keluarga yang hidup di jalanan meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan 

kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu 

tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari 

kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, 

bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan 

mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang 

                                                           
20Ibid 
21Ibid 
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rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum 

diketahui secara pasti.22 

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP (United Nation 

Development Programme) atau bisa disebut Badan Program Pembangunan PBB 

di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu 

1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria: 

a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya 

b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, 

memulung) dan sisinya menggelandang/tidur 

c. Tidak lagi sekolah 

d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun23 

2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria: 

a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya 

b) 8 – 16 jam berada di jalanan 

c) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, 

umumnya di daerah kumuh24 

d) Tidak lagi sekolah 

1. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, 

penyemir, dll. 

2. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun. 

3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: 

a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya 

b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan 

                                                           
22Ibid 
23Ibid 
24Ibid 
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c. Masih bersekolah 

d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll 

e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun 

4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria: 

a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya 

b. 8 – 24 jam berada di jalanan 

c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua 

d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi 

e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.25 

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. 

Menurut Departemen Sosial RI, karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik 

dan psikis, yakni Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, 

kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terururs, dan Ciri Psikis meliputi 

mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, 

serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI, 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.26 

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak 

jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah: 

1) Ciri-ciri fisik 

a. Penampilan dan warna kulit kusam 

b. Rambut kemerah-merahan 

c. Kebanyakan berbadan kurus 

                                                           
25 Ibid 
26 Ibid 
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d. Pakaian tidak terurus 

2) Ciri-ciri psikis 

a. Mobilitas tinggib) Acuh tak acuh 

b. Penuh curiga 

c. Sangat sensitif 

d. Berwatak keras 

e. Kreatif 

Aktivitas utama anak jalanan adalah berada di jalanan baik untuk 

mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain. Hal ini membuat 

intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka kurang intensif. 

Menurut Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut intensitas 

hubungan dengan keluarga, yaitu: 

1) Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari 

2) Frekuensi dengan keluarga sangat kurang 

3) Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga 

Selain itu, menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP, 

intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka dibedakan 

menjadi 3 macam, yaitu: putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan 

orang tua, berhubungan tidak teratur dengan orang tua, dan bertemu teratur 

setiap hari atau tinggal dan tidur bersama orang tua mereka. Menurut Badan 

Kesejahteraan Sosial Nasional, beberapa macam intensitas anak jalanan 

dengan keluarga mereka adalah: hubungan orang tua sudah putus, masih 

ada hubungan dengan orang tua tetapi tidak harmonis, maupun pulang 

antara 1 sampai 3 bulan sekali. Dari beberapa sumber di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan intensitas anak 

jalanan berhubungan dengan keluarga ada tiga macam, yaitu: 

1) Masih berhubungan teratur dengan orang tua atau keluarga 

2) Masih berhubungan dengan orang tua atau keluarga tetapi tidak teratur 

dengan frekuensi sangat kurang 

3) Sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua maupun keluarga.27 

Anak jalanan yang ditemui memiliki berbagai macam tempat tinggal. 

Menurut Departemen Sosial RI, indikator anak jalanan menurut tempat 

tinggalnya adalah: 

1) Tinggal bersama orang tua 

2) Tinggal berkelompok bersama teman-temannya 

3) Tidak mempunyai tempat tinggal 

 Sedangkan menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP, 

beberapa macam tempat tinggal anak jalanan adalah: menggelandang atau 

tidur di jalanan, mengontrak kamar sendiri atau bersama teman, maupun 

ikut bersama orang tua atau keluarga yang biasanya tinggal di daerah 

kumuh. Menurut, beberapa tempat tinggal anak jalanan adalah: 

1) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti 

emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, maupun stasiun; 

2) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman 

3) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali. 

Dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan beberapa tempat tinggal 

anak jalanan adalah: 

                                                           
27 Ibid 
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a. Tidak mempunyai tempat tinggal sehingga menggelandang dan tinggal 

di jalanan serta tidur di sembarang tempat 

b. Mengontrak sendiri atau bersama dengan teman 

c. Tinggal bersama orang tua atau wali. 

Dari definisi anak jalanan, dapat diidentifikasi bahwa anak jalanan 

menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan. Berbagai macam 

aktivitas banyak dilakukan di jalanan. Menurut Departemen Sosial RI, 

indikator anak jalanan menurut aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan 

adalah antara lain memiliki aktivitas: menyemir sepatu, mengasong, 

menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci 

kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, 

menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa. Menurut 

Departemen Sosial RI, aktivitas yang dilakukan anak jalanan di jalanan di 

antaranya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, memulung, 

menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, 

dan menggelandang. 

 Selain itu Badan Kesejahteraan Sosial Nasional menyebutkan bahwa 

beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai 

pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, 

penyemis,dan menggelandang. 

Dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

macam aktivitas anak yang dilakukan di jalanan di antaranya adalah untuk 

bekerja maupun sekedar menggelandang. Aktivitas bekerja anak jalanan di 

antaranya adalah menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan 

koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi 
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pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, dan 

menjadi penghubung atau penjual jasa.28 

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten 

dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang 

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945, sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut 

maka diundang kanlah UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas 

desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

29 

 Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 

pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan 

otononomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam 

penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi.30 Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan 

pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

                                                           
28Ibid 
29 Bagir Manan. 2005, Menyongsong Faja Otonomi Daerah. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi 

Hukum, hlm 35 
30Ibid, hlm.37-38. 
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lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-Hubungan ini akan 

menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama 

pemerintahan. Hubungan administrasi a3dalah hubungan yang terjadi sebagai 

konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu 

kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sementara itu, 

hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi 

dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu 

kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini berarti betapapun luasnya otonomi 

yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.31 

 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Pemberian kewenangan otonomi Kepala Daerah yang terdiri dari daerah 

provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan 

kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum 

dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan 

daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan 

pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang 

memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber 

pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, 

efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja 

                                                           
31Rozali Abdullah, 2003,Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8. 
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mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada 

masyarakat.32 

Otonomi yang bertanggung jawab yang dimaksud berupa perwujudan 

pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala 

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi, keadilan, dan pemerataan sertapemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.33 

 

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut “Pemerintah daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Guna 

lebih memahami tentang penyelenggara pemerintah daerah, dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

i. Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: "Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

                                                           
32 HAW Widjaja. 2013Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.7. 
33Setiawan, MF, 2010, pemerintah daerah. http://repository.umy.ac.id/, di akses 30 Desember 2017 
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan 

wakil gubernur unuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta 

walikota dan wakil walikota untuk kota. 

 Wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai 

wewenang diantaranya:  

a. Mengajukan rancangan Perda;  

b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;  

c. Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah;  

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 

dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;  

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: 

 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ridwan menjelaskan bahwa seiring dengan pilar 

utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini 

tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-

undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb/nprt/1060/undangundang-nomor-51-tahun-2009
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb/nprt/1060/undangundang-nomor-51-tahun-2009
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb/nprt/1060/undangundang-nomor-51-tahun-2009
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perundang-undangan secara teoritik kewenangan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yang 

sebagaimana didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai 

berikut:34 

 

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya. 

  Delegasi adalah  35: 

1. Pelimpahan Kewenangan, 

2. Dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi, 

3. Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah, 

4. Dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada 

penerima delegasi. 

 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui 

Delegasi apabila: 

1. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lainnya; 

2. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau 

Peraturan Daerah; dan 

                                                           
34Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 90 
35Ibid. 
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3. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.    

 Tanggung Jawab : 

1. Tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. 

 Mandat adalah :36 

1. Pelimpahan Kewenangan, 

2. Dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi, 

3. Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah, 

4. Dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi 

mandat. 

 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 

1. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 

2. Merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

 

 Tanggung Jawab : 

1. Tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.37 

3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, Fungsi Negara 

Republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan 

                                                           
36Ibid,hal 90 
37Ibid,hal 90 
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keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di 

bumi Nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia, dan juga WNI yang 

berada di luar wilayah Indonesia medapatkan perlindungan hak dari Negara 

Indonesia, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asai 

Manusia.38 

Fungsi Negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam 

kaitannya dengan Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal 28 A Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam pasal 

28 B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesai aman 

dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang 

(hak untuk mendapatkan pendidikan).39 

a. Pengertian Pelaksanaan dan Penegakan Hukum  

 Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau 

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemenfaatan sosial, dan 

sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, 

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk 

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. 40 

 Pelakasanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, 

mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan 

                                                           
38Setiawan, MF,  2010, pemerintah daerah. http://repository.umy.ac.id/, di akses 30 Desember 2017 
39Ibid 
40Locit. hal. 290 
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hukum justru terletak pada pelaksanaanhukum itu. Ketertiban dan 

ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum 

dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan 

susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan 

masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal 

karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang 

ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu 

yang memang sebaiknya. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah- kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”),memelihara dan 

mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.  

 Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif 

dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, 

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara  

dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan 

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.41 

 Dalam melaksanakan hukum, akan ada banyak tantangan dan 

hambatan yang akan terus berkembang dengan cirri dan bentuk yang 

berbeda-beda sesuai perkembangan jaman. Hal inilah yang kemudian 

                                                           
41Locit, hal. 291 
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menuntut hukum dan aparat penegak hukum sebagai pelaksananya untuk 

dapat menegakan Hukum dengan berusaha mengatasi dan mencari 

pemecahan masalah yag timbul dari pelaksanaan Hukum tersebut dalam 

rangka menjaga hukum tetap dapat diterapkan.  

 Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan penegakan Hukum 

bukan semata-mata berarti peleksanaan perundang-undangan, walaupun 

dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, 

sehingga pengertian law enforcement begitu popular. Penegakan Hukum 

di Indonesia harus berarti penegakan Hukum yang mengandung nilai-nilai 

yang sesuai dengan Pancasila dan UUD1945. 42 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum menurut 

Soerjono Soekanto sebagai berikut: 

a) Faktor hukum nya sendiri; 

  

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan Hukum; 

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum; 

 

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia didalam pergaulan hidup 

    Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif 

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut 43 

b. Pengertian Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara 

                                                           
42Ibid 
43Ibid, hal 203 
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Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum 

administrasi Negara berisi  

1. pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan 

pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis 

dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepeda 

individu, 

2. penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, 

hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum 

Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. 

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif 

untuk memaksakan kepatuhan. 

Dalam suatu Negara Hukum, pengawasan terhadap tindakan 

pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan 

aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya 

preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi 

sebelum terjadinya pelangaran norma-norma hukum, sebagai suatu 

upaya refresif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa 

pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan perlindungan 

hukumbagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap 

tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam 

rangkamemberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya 

administratif dan peradilan administrasi.44 

 

                                                           
44Locit,  hal. 295 
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Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi 

merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini 

berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. 

Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 

menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi 

pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu 

melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum 

Administrasi Negara tersebut.45 

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 Tentang 

Penaganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Ada Pasal yang 

mengaturTanggungJawabPemerintahyaitu :  

Pasal 14 Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban 

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan 

anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

Pasal 15 Pemebinaan dan Pengawasan sebagaimana di maksud dalam pasal 

14 dalam rangka mencegah dan menanggulangi meluasnya aktivitas anak 

jalan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang. 

c. Teori Efektifitas 

 Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian 

target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beberapa jenis 

salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini 

diartikan bahwa perbuatan nhyata orang-orang  sesuai dengan norma-norma 

                                                           
45Ibid, hal 296 
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hukum. Keefektifan atau  tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, 

diantaranya yaitu:46 

a. Faktor hukum (Undang-undang) 

 Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif. 

b. Faktor penegak hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum) 

 Untuk berfungsi suatu hukum, mentalis atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalis atau 

kepribadian penegak hukum, sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, SJ.E 

Sahetapy menyatakan bahwa Dalam rangka penegakan hukum dan 

implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran 

harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. 

Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas 

penegak hukum, bahwa selama ini kecenderungan yang kuat di kalangan 

                                                           
46 Soerjono Suekanto, 1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta, Raja 

Grafindo Persada, Hal 5 
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masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak 

hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh 

polisi, sedangkan perangkat keras dalam hal ini meliputi sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, 

kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional. 

d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan) 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang 

timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap 

bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta 

keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Misalnya mental suka 

nerabas, melewati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, 

maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, 

pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan 

hukum. 

e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup) 
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f. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat 

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dari menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah salah satu garis pokok tentang peri kelakuan yang 

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang 

dilarang. 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi 

hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari 

efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat 

menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat 

dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen 

akan berimbas pada faktor yang lain.  

C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Anak Jalanan 

1. Teori Penanggulangan  

Dalam usaha untuk menanggulangi mempunyai dua cara yaitu preventif 

(mencegah sebelum terjadinya) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya). 

Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut : 

1.1 Tindakan Preventif  

Tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Tindakan 

preventif sendiri mempunyai pengertian upaya pencegahan sebelum konflik 

terjadi. Pada dasarnya pengendalian sosial adalah upaya yang dilakukan oleh 

warga masyarakat maupun oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencegah dan 

mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Upaya pengendalian 

sosial ini dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas penegak norma seperti 
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polisi, hakim, jaksa, dan KPK, dapat juga dilakukan warga masyarakat biasa 

maupun lembaga pendidikan. 47 

Macam-macam upaya pengendalian sosial menurut waktunya dibedakan 

menjdai tiga, yaitu tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan gabungan 

(preventif-represif). Yang menjadi pembahasan adalah tindakan preventif, dalam 

pengendalian sosial tindakan preventif merupakan pengendalian sosial yang 

dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk 

nasihat, anjuran dan lain-lain. Dan tindakan preventif seperti inilah yang banyak 

diterapkan dalam lembaga.48 

Definisi preventif menurut KBBI adalah bersifat mencegah (supaya jangan 

terjadi apa-apa). Menurut kamus KBBI preventif adalah tindakan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran aturan, agar tidak terjadi apa-apa diakibatkan pelanggaran 

tersebut.Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib 

sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau 

dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui 

bimbingan, pengarahan dan ajakan.Preventif merupakan termasuk dalam kategori 

pengendalian sosial, tentunya tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

pelanggaran yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan 

sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang 

biasanya diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan 

pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

Pengertian preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi 

atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan 

                                                           
47 Muslim, 2013, jurnal Tentang Penanggulangan Pengemis Gelandangan di Pekan Baru, hal.15 di 

unduh 17 januari 2018 
48 Ibid 

https://kbbi.web.id/preventif
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di masa depan. Tindakan preventif biasanya lebih murah biayanya jika 

dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang 

terjadi.Tindakan preventif biasa dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti 

polisi, agar masyarakat tidak melakukan tindakan kejahatan. Tindakan preventif 

juga bisa digabungkan dengan tindakan persuasif terhadap masyarakat untuk 

membujuk dan mengarahkan agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. 

Serta melakukan sosialisasi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang salah 

tersebut.Bisa disimpulkan bahwa Preventif adalah tindakan pencegahan yang 

dilakukan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau 

pelanggaran yang tidak diinginkan di masa depan tidak terjadi. 

Usaha preventif dilakukan dengan cara menghimbau kepada masyarakat, 

terutama pengendara kendaraan yang yang sering lewat di perempatan jalan/traffic 

light yang biasanya digunakan sebagai tempat mangkal para anak jalanan. Para 

pengendara ini dihimbau agar jangan sekali-kali memberikan sesuatu/uang kepada 

para anak jalanan yang sering menghampiri mereka pada saat lampu traffic light 

berwarna merah. Dengan tidak memberikan sesuatu/uang kepada mereka 

diharapkan para anak jalanan ini tidak akan melakukan kegiatan lagi di setiap 

perempatan. Hal ini perlu adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat agar 

mau mengikuti himbauan seperti ini. . 

 

 

 

1.2 Tindakan Represif  

Definisi represif menurut KBBI adalah : 

a) Bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) 

https://kbbi.web.id/represif
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b) Bersifat menyembuhkan 

Menurut kamus KBBI refresif adalah tindakan yang menekan, menahan, atau 

mengekang bagi mereka yang melanggar aturan.Bisa juga bersifat 

menyembuhkan atau memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran. 

Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib 

pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi 

dapat dihentikan. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan 

keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan 

cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.. 

Dilakukan dengan jalan “Operasi Simpatik”, yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

(Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). 

Kegiatan operasi terhadap anak jalanan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

operasi terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng).  

Namun pada pelaksanaan di lapangan, bila ada anak jalanan yang lari akan 

dibiarkan saja, artinya mereka tidak dipaksa untuk ikut dengan petugas lapangan 

agar mau dibawa untuk dibina. Hal ini lebih dikarenakan anak jalanan adalah 

mereka yang masih tergolong usia anak/remaja, sehingga tidak boleh dilakukan 

pemaksaan. Diakui oleh bapak Gatot, yang sering memandu kegiatan “ Operasi 

Simpatik”, memang sangat sulit mengajak anak jalanan untuk mau ikut bergabung 

dengan petugas agar mendapatkan pembinaan. Hidup di jalanan merupakan suatu 

kebebasan bagi para anak jalanan karena mereka bisa hidup bebas tanpa ada 

peraturan yang mengekang kebebasan mereka. Dalam penerapan kebijakan 

terhadap anak jalanan, yang diberi nama “Operasi Simpatik”, ada beberapa tahap 

yang dilaksanakan yaitu:  
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1. Penertiban,  

2. Seleksi,  

3. Stimulus,  

4. Pembinaan,  

5. Rehabilitasi Sosial. 

 Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan 

berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas49 

 

 

 

2. Peraturan Perundang-undangan tentang anak jalanan  

1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak 

Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah 

sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 

2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang 

jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. 

Gepeng , anak jalanan, pemerintah, dan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 saling 

berhubunganyang  berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar 

dipelihara oleh negara.  

                                                           
49Ibid, hal.20 
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Pasal 34 Ayat UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan 

anak - anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena ridak mempunyai 

pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara 

di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak 

mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai 

keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi 

Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan 

pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka. 

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan 

pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng 

yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah 

maupun kampus.  Anak - anak terlantar seperti  anak - anak jalanan, anak yang 

ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, 

masih banyak gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap 

tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang 

mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 

Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh 

negara. 

2.2 Peraturan Daerah  

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tun 2013, anak jalanan adalah anak 

yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau 

berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, serta di dalam Pasal 14 
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Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 bahwa pemerintah daerah 

melalui Dinas Sosialberkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Menurut 

UUD 1945  ayat 1 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan 

pasal 31 ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya, karena pemerintah mempunyai tanggung jawab 

terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak 

jalanan. 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Kota Malang ini merupakan bentuk 

legitimasi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah 

secara sah terhadap masyarakat lokal.  Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang 

dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap 

penting. 

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam 

merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah 

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama 

melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya 

didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.  Dengan kecermatan 

pemerintah melihat potensi yang dikembangkan oleh suatu daerah, serta 

pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru 

maka perlu diciptakan suatu kondisi lingkungan hidup masyarakat yang tertata 

baik.  Hal ini diperlukan karena untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. 

 Tantangan besar dalam membangun karakterisik bangsa Indonesia dalam 

rangka mencapai tujuan konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan 
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bernegara adalah bagaimana membangun suatu kebijakan yang dalam tatanan 

kebijakan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pasal 34 ditegaskan bahwa faakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara, kemudian dilanjutkannya dengan dikeluarkannya 

kebijakan tentang desentralisasi yang tertuang dalan Undang-Undang N0. 32 

tahun 2004.  Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam 

pembangunan, sehingga selalu diperlukan suatu usaha untuk lebih 

mengembngkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan 

mengantisipasi dampak negatifnya. 

Pertumbuhan jumlah anak jalanan merupakan salah satu dampak negatif 

pembangun, khususnya pembangunan perkotaan seiring dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah sehingga menimbulkan jumlah 

angka kriminalitas juga ikut bertambah.  Keberhasilan percepatan pembangunan 

di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah 

pedesaan mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan 

sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan saat ini.  Pemerintah 

dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana 

mengurangi jumlah anak jalanan. 

Fenomena merebaknya pengemis telah menjadi masalah tersendiri bagi 

pemerintah maupun masyarakat pengguna jalan.  Hampir di setiap lampu merah 

kita melihat dan menyaksikan pengemis dan pengamen yang memberikan citra 

buruk dan merusak keindahan kota Malang.  Sebenarnya pemerintah kota Malang 

dalam menaggapi permasalahan ini telah mengeluarkan kebijakan tentang 

penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dalam suatu 
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peraturan daerah No 9 tahun 2013 sebagai salah satu dasar hukum dalam 

mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 9 tahun 2013 Pasal 5 

ayat (1) tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.  Bahwa 

dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis, maka Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan tindakan usaha 

preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative. Yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan untuk mereka dan masyarakat, serta 

memberikan pendidikan agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana 

kehidupan masyarakat umumnya.  Usaha preventif sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan antara lain meliputi50: 

a. Penyuluhan dan bimbingan sosial 

b. Pembinaan sosial. 

c. Bantuan sosial 

d. Perluasan kesempatan kerja. 

e. Pemukiman lokal. 

f. Peningkatan derajat kesehatan. 

g. Peningkatan pendidikan. 

Usaha represif sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1), meliputi: 

a. Razia. 

b. Penampung sementara untuk diseleksi. 

c. Pelimpahan. 

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban 

ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi, 

                                                           
50Peraturan daerah no 9 tahun 2013 Tentang Penanganan Anak jalanan,  
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Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk 

kualifikasi  para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam 

menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari: 

a. Dilepaskannya dengan syarat. 

b. Dimaksukkan dalam panti sosial. 

c. Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya. 

d. Dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi imbalan. 

e. Diberikan pelayanan kesehatan. 
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