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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah 

 dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi memiliki persamaan tema, dapat 

 dijelaskan sebagai berikut : Pertama,Penelitian yang yang dilakukan oleh Abdul 

 Basthit Ar Rido pada tahun  2015 yang berjudul “Aktivitas Komunitas Save 

 Street Child Dalam Pendidikan Moral Anak Jalanan Di Daerah Lokalisasi 

 Bulucangkrig Mojokerto” untuk mengetahui aktivitas Komunitas Save Street 

 Child Mojokerto serta merespon kondisi moral berupa Pendidikan moral untuk 

 anak di daerah lokalisasi Bulungcangkring,  serta berbagai kendala yang 

 dihadapi dan solusi yang dilakukan.  

 Menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk 

 menggambarkan atau mendeskripsikan aktivitas dari komunitas Save Street 

 Child. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah aktivitas Komunitas Save 

 Street Child dalam Pendidikan moral anak jalanan adalah kelas nusantara yang 

 didaerah lokalisasi Bulungcangkring Mojokerto diwujudkan dengan berbagai 

 kegiatan. Diantaranya adalah kelas nusantara yang didalamnya diselipkan 

 Pendidikan moral kebersihan, disiplin dan sopan santun.1 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Ainiyah pada tahun 

2015 yang berjudul “Aktivitas Belajar Mengajar Komunitas Save Street Child 

di Kawasan Taman Bungul Kota Surabaya” menjelaskan bahwa kendala-

                                                           
1http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pedidikan-kewarganegaraa/article/view/11910 
 

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pedidikan-kewarganegaraa/article/view/11910
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kendala dalam kelas belajar komunitas save street childSurabaya, rumusan 

masalah dalam penlitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana aktivitas 

belajar mengajar dan pola hubungan  dalam kelas belajar komunitas save street 

child Surabaya. Yang terakhir bagaimana fungsi komunitas save street child 

Surabaya bagi pengajar dan “anak merdeka” yaitu gabungan dari anak jalanan 

dan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.metode penelitian 

yang digunakan adalah metode etnografi, Teknik pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara mendalam terhadap 6 informan. Teknik Analisis data 

dilakukan secara kualitatif hasil penelitian yang dilakukan adalah aktivitas 

belajar mengajar kepada “anak merdeka” terdapat proses leraning culture/ 

belajar sambil lalu yaitu proses belajar yang dilakukan dalam kelas belajar. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh  Rr. Annisa Dyaj2 Paramitha pada 

 tahun 2014 yang berjudul “Pola Komunikasi Save Street Child Surabaya Dalam 

 Menarik Minat Anak Jalanan untuk Terlibat Sebagai Anak Didik Pada Program 

 Pengajaran keren” menjelaskan bahwa untuk mengetahui pola komunikasi yang 

 dilakukan oleh komunitas save street child Surabaya dalam menarik minat anak 

 jalanan untuk terlibat sebagai anak didik pada program Pengajar Keren. Model 

 penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil 

 penelitian yang dilakukan adalah sumber informasi tentang adanya Program 

 Pengajar keren ini disampaikan oleh anggota Komunitas Save Street Child 

 Surabaya kepada anak jalanan dibeberapa titik Kota Surabaya Komunikasi 

 antarpribadi merupakan komunikasi yang paling  efektif digunakan dalam 

 menarik minat anak jalanan untuk terlibat di program yang telah disusun. 

                                                           
2 Dyaj annisa Rr, 2014 “Pola Komunikasi Save Street Child Surabaya Dalam Menarik Minat Anak Jalanan untuk 

Terlibat Sebagai Anak Didik Pada Program Pengajaran keren” dalam Jurnal Academia  
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Strategi yang digunakan adalah penggunaan susu kemasan sebagai perantara 

dalam mempersuasi anak jalanan dan menarik minat mereka,. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ito Septiono3 pada tahun 

2015yang berjudul “Makna Komunitas Save Street Child Surabaya Bagi Anak 

Jalanan Di Kota Surabaya” menjelaskan bahwa untuk mengetahui makna 

komunitas Save Child Surabaya Bagi Anak jalanan di Kota Surabaya, jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif , lokasi 

penelitian berada di Taman Bungkul dan Taman Jayrngrono JMP,dengen 

menggunakan teori Interaksioneme simbolik Herbert Blumer, hasil penelitian 

dapat disimpulkan makna komunitas SSCS bagi anak jalanan (1) Sebagai Guru (2) 

Sebagai TemanBermain (3) Sebagai Penyelesai Masalah (4) Sebagai Keluarga (5) 

Sebagai Inpirasi. Makna tersebut melalui proses Penafsiran symbol-simbol yang 

tercipta dari hasil interaksi antara anak jalanan dengan komunitas svae child 

Surabaya melalui program-program dari Save Street Child Surabaya. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Septiannisa Maulida4 pada tahun 

2014  yang berjudul “Pola Komunikasi Komunitas Save Street Child Bandung (Studi 

Etnografi Komunikasi Tentang Pola Komunikasi Pengajar Dalam Menarik Minat 

Belajar Anak Jalanan Disave Street Child Bandung)” menjelaskan bahwa pola 

komunikasi yang dilakukan oleh pengajar/Volunteer untuk meningkatkan minat 

belajar anak jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode etnografi komuikasi berdasarkan paradigma kotruktivis. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pristiwa komunikasi yang terus terjadi secara berulang 

                                                           
3Setiyono, ito. 2015.”Makna Komunitas Save Street Child Surabaya Bagi Anak Jalanan Di Kota Surabaya” 

dalam jurnal kajian moral dan kewarganegaraanVol. no 3/2015 (Online) 
4https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-
bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-
jalanan-di-save-street-child-bandung-.html (Diakses Pada 23 Januari 2019) 

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
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mendapatkan pola komunikasi Save Street Child Bandung, Pengaja menggunakan 

komunikasi Persuasif serta intonasi yang lembut dan sopan saat berhadapan dengan 

anak jalanan, Susu dan Snack dibagikan kepada anak jalanan sebagai bentuk 

apresiasi atas waktu yang mereka gunakan untuk belajar. 

2.1.1 Tabel : Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

1  Abdul 

Basthit Ar 

Rido (2015) 

Aktivitas Komunitas 

Save Street Child 

DalamPendidikan 

Moral Anak Jalanan 

DiDaerahLokalisasi 

Bulucangkrig 

Mojokerto 

Untukmengetahui 

aktivitas Komunitas 

Save Street Child 

Mojokerto serta 

merespon kondisi 

moralberupaPendidika

n moral untuk anak di 

daerah lokalisasi  

AktivitasKomunitas Save 

Street Child dalam 

Pendidikan moral anak 

jalanan adalah kelas 

nusantara yang didaerah 

lokalisasiBulungcangkring 

Mojokerto diwujudkan 

denganberbagai kegiatan.  

2  Hikmatul 

Ainiyah 

(2015) 

Aktivitas Belajar 

MengajarKomunitas 

Save Street Child di 

Kawasan Taman Bungul 

Kota Surabaya 

bahwa kendala-kendala 

dalam kelas belajar 

komunitas save street 

child Surabaya, 

aktivitas belajar mengajar 

kepada “anak merdeka” terdapat 

proses leraning culture/ belajar 

sambil lalu yaitu proses belajar 

yang dilakukan dalam kelas 

belajar 

3  Rr. Annisa 

Dyaj 

Paramitha 

(2014) 

Pola Komunikasi Save 

Street Child Surabaya 

Dalam Menarik Minat 

Anak Jalanan untuk 

Terlibat Sebagai Anak 

Didik Pada Program 

Pengajaran keren 

untuk mengetahui pola 

komunikasi yang 

dilakukan oleh 

komunitas save street 

child Surabaya dalam 

menarik minat anak 

jalanan untuk terlibat 

sebagai anak didik 

pada program Pengajar 

Keren. 

sumber informasi tentang 

adanya Program Pengajar 

keren ini disampaikanoleh 

anggota Komunitas Save 

Street Child Surabaya kepada 

anak jalanan dibeberapa titik 

Kota Surabaya Komunikasi 

antarpribadi merupakan 

komunikasi yang paling  

efektif digunakan dalam 

menarik minat anak jalanan  
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4  Ito Septiono 

(2015) 

Makna Komunitas 

Save Street Child 

Surabaya Bagi Anak 

Jalanan Di Kota 

Surabaya 

makna komunitas Save 

Child Surabaya Bagi 

Anak jalanan di Kota 

Surabaya, 

makna komunitas SSCS bagi 

anak jalanan (1) Sebagai 

Guru (2) Sebagai Teman 

Bermain (3) Sebagai 

Penyelesai Masalah (4) 

Sebagai Keluarga (5) 

Sebagai Inpirasi 

5.  Septiannisa 

Maulida 

(2014) 

Pola Komunikasi 

Komunitas Save Street 

Child Bandung (Studi 

Etnografi Komunikasi 

Tentang 

PolaKomunikasiPenga

jar Dalam Menarik 

Minat Belajar Anak 

Jalanan Disave Street 

Child Bandung) 

pola komunikasi yang 

dilakukan oleh 

pengajar/Volunteer 

untuk meningkatkan 

minat belajar anak 

jalanan 

pristiwa komunikasi yang 

terus terjadi secara berulang 

mendapatkan pola 

komunikasi Save Street 

Child Bandung, Pengaja 

menggunakan komunikasi 

Persuasif serta intonasi yang 

lembut dan sopan saat 

berhadapan dengan anak 

jalanan, 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Dari penelitian terdahulu yang ada diatas peneliti ingin lebih memperdalam konsep 

stategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Komunitas Save Street Children 

Untuk anak jalanan yang ada di Kota Malang. 

2.2  Pengertian Strategi 

Ditinjau dari secara etimologi, kata strategi dari Yunani yaitu yaitu Strategos 

yang diambil dari kata strator yang berarti militer yang berarti memimpin pada konteks 

awalnya, Strategis diartikan sebagai generalship atau siasat yang dilakukan oleh para 

jendral dalam membuat rencana menaklukan musuh dan memenangkan perang.5 

 

                                                           
5 Purnomo Hari setiawan, Manajemen Strategi: sebuah konsep pengantar,Jakarta : LPEE UI,1999 hlm. 8 
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Sedangkan arti lain, strategosyang berarti jendral,strategi pada mulanya berasal 

dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalakan musuh. Namun 

pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasud 

keperluan ekonomi,social, budaya dan agama, dalam kamus Bahasa Indonesia strategi 

adalah ilmu yang menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu6 

Manajemen Strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen 

yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang. Manjemen strategis 

meliputi pengamatan lingkungan. Perumusan strategi (perencanaan strategis atau 

perencanaan jangka Panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. 

Manajemen strategis menekankan pada pengamatan, evaluasi peluang dan ancaman 

lingkungan. 

Strategi menurut para ahli, adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Quinn7strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, 

kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kofesif. Suatu strategi yang baik 

akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan 

mengantisipasi lingkungan. 

2. Menurut Antohy, Parrewe dan kacmar,Strategi dapat didefinisikan sebagai 

formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah rencana aksi 

(Action Plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara ekspisit 

mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan diluar 

                                                           
6 Rafi’udim dan Djalil Abdul Maman, “Prinsip dan Strategi Dakwa”, IBandung: Pustaka Setia, 2000 hlm. 76 
7 J Hunger David J & Wheelen L Thomas, Manajemen Strategis Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001 hlm. 4 
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organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan 

organiasasi.8 

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan: 

a. Sebuah Organisasi atau komunitas akan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan 

target yang telah ditentukan dan direncanakan, mulai dari konsep yang matang, 

perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Hal tersebut akan menjadi sebuah 

system yang terintegrasi dan tersusun dengan baik, kemudian dengan strategi yang 

baik akan memiliki nilai manfaat yang efisien. 

b. Strategi juga akan menjadi pegangan awal dalam sebuah organisasi atau komunitas 

untuk membaca peluang dan memanfaatkan peluang serta tantangan untuk dapat 

mencapai tujuan Bersama. 

c. Penguatan serta perencanaan strategi yang baik juga akan membendung persaingan 

diluar organisasi, kematangan subuah konsep yang dijalan sebuah organisasi juga 

tergantung pada pemaksimalan penyusunan strategi yang baik, kemudian 

maksimal tidak nya sebuah konsep yang dijalankan oleh sebuah organisasi, akan 

tetapi pemaksimalan sumber daya yang ada didalam organisasi juga menjadi 

penentu serta tercapainya tujuan yang ada diorganisasi atau komunitas. 

2.3 Pengertian Pemberdayaan 

Sulistiyani9menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan 

berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, dan atau proses 

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka 

                                                           
8http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf (diakses 23 November 2018) 
9Sulistiyani, A.T. 2004 kemitrataan dan Model- Model Pemberdayaan, Yogyakarta. Gaya Media,2004 hlm 50 
 

http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf
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pemberdayaan dimaknai sebagai proses memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan 

dan atau proses pemberian daya  

kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang 

atau belum berdaya. 

Berkaitan dengan hal ini Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwah 

keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui 

proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui 

partisipasi aktif masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya 

produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan, tujuan akhir dari 

proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar 

dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang 

dimilikinya.yang menjadi sasaran konsep pemberdayaan sendiri bisa individu, 

kelompok, komunitas atau masyarakat secara luas yang terpinggirkan oleh 

pembangunan.10 

2.4 Strategi Pemberdayaan 

Parson11menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara 

kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

terjadi dalam relasi satu lawan satu anatara pekerja social dan klien dalam setting 

pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan 

rasa percaya diri dan kemampuan klien. Hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. 

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerja social dapat dilakukan melalui 

kolektivitas. Dalam beberapa situasi. Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan 

secara individual. Meskipun pada gilirananya strategi ini pun tetap berkaitan dengan 

                                                           
10 Gunawan Sumodiningrat.2000. Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan,Yogyakarta 
IDEA,2000 hlm 55 
11 Edi Suharto. 2005 Membangun Masyrakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:PT. Reffika Aditama,2005 hlm. 
66 
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kolektifitas. Dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau system lain diluar dan 

dalam konteks pekerjaan social pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah atau 

matra pemberdayaan (empowerment setting) mikro, mezzo dan makro.12 

1. Mikro : Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan 

konseling, Stress management, ersis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas kehidupannya. Model ini 

sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (taks centered 

Approach)  

2. Mezzo: pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan 

dan pelatihan. Dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dan sikap-sikap klien agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

3. Makro : pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system Besar (Large- system-

Strategy)karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih 

luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi  dalam 

pendekatan ini, Strategi system besar memandang klien sebagai orang yang memiliki 

kompetisi untuk strategi yang tepat bertindak. 

Strategi dasar dalam pendekatan pelayanan(Community Service Approach)pada 

umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan fungsi manajemen. Dari berbagai 

fungsi manajemen yang ada, pada bab ini hanya akan diuraikan dua fungsi saja yaitu : 

(1) fungsi perencanaan, (2) fungsi pengawasan. Kerena dua fungsi ini sangatlah 

                                                           
12Suharto Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Reffika Aditama, 2005. Hal. 
66 
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berperan dalam upaya meningkatkan kinerja Lembaga, tetapi tentu saja tanpa 

mengurangi arti pentingnya fungsi- fungsi yang lainya, seperti fungsi pengorganisasian 

(Organizing, aktuasi (actuating) dan suvervisi (supervision). 

Model intervensi stategi pemberdayaan masyarakat, berbasis makro dalam ilmu 

kesejahteraan social ( social work macro Intervntion)adalah pendekatan pelayanan 

masyarakat (Community Services Approach) sebagai salah satu bentuk intervensi 

terhadap masyarakat, Glen (200:70) 13 menyatakan bahwa pendekatan ini sekurang 

kurangnya mempunyai tiga perhatian utama, yaitu : 

a. Mengembangkan layanan dan organisasi yang responsive terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

b. Memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang 

dilaksanakan organisasi. 

c. Mendukung terciptanya kolaborasi antar beberapa organisasi guna memenuhi minat 

masyarakat. 

Kemudian menurut Sudjana,14 dalam Pendidikan non formal dapat 

memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi yaitu: 

a. Pendekatan kemanusiaan (Humanistic approach) masyarakat dipandang sebagai 

subjek pembangunan dan masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang 

sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya. 

                                                           
13  Adi Isbandi,Rukminto.2000,Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas Jakarta : 
Fakultas Ekonomi UI,2000 Hal. 117 
14Sudjana, D, 2000. Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, 

Asas. Bandung: Falah Production. Hal 50 

 

 
 



 

18 
 

b. Pendekatan partisipatif (Participatory approach) mengandung arti bahwa 

masyarakat Lembaga-lembaga terkait dan komunitas dilibatkan dalam pengelolaan 

dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 

c. Pendekatan kolaboratif (Collaborative approach) dalam melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) 

dan terkoordinasi dan sinergi.] 

d. Pendekatan berkelanjutan (continuing approach) pemberdayaan masyarakat harus 

dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang 

berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok 

e. Pendekatan  budaya (cultural approach) penghargaan budaya dan kebiasaan adat 

istiadat yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dalam pemberdayaan 

masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan. 

Berdasarkan lima pendekatan diatas, jika dipahami oleh para agent 

pembaharuan (social change) termasuk didalamnya tenaga Pendidikan non formal, 

akan memberikan kemudahan dalam mengalisis,mengembangkan dan melaksanakan 

program-program Pendidikan nonformal atau Pendidikan luar sekolah yang sesuai serta 

dibutuhkan warga masyarakat. Artinya program Pendidikan yang menyentuh dan 

mengangkat  warga belajar/ masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya yang 

ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi). Kesadaran akan lingkungan 

sosialnya atau warga belajar/masyarakat yang mengerti bagaimana membangun dirinya 

(memberdayakan dirinya).15 

 

                                                           
15https://www.academia.edu/38099698/Makalah_Pendekatan_dan_Strategi_Pemberdayaan_Masyarakat?auto=d

ownload diakses pada 5 maret 2019 

https://www.academia.edu/38099698/Makalah_Pendekatan_dan_Strategi_Pemberdayaan_Masyarakat?auto=download
https://www.academia.edu/38099698/Makalah_Pendekatan_dan_Strategi_Pemberdayaan_Masyarakat?auto=download
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2.5 Konsep Pemberdayaan 

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di 

Eropa Mulai abad pertengahan terus berkembang hingga akhir 70 an, 80-an dan awal 

90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang 

berkembang belakangan ini. Dibawah ini beberapa definisi tentang pemberdayaan 

masyarakatyaitu : 

Arthur Dunhammembagi tiga klasifikasi pemberdayaan yaitu :Development For 

Community, Development With Community, dan Development of Community.16 

1. Development For Community adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat 

pada posisi sebagai objek pembangunan, karena itu, inisiatif, perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kantor dari luar, pendekatan seperti ini relevan 

dilakukan pada masyarakat yang kesadaran dan budayanya terdominasi. Namun 

berbagai temuan lapangan memperlihatkan bahwa pendekatan ini akan sangat 

mudah menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar. 

2. Development With Community adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk 

kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat .keputusan yang diambil 

merupakan keputusan Bersama, dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua 

bela pihak. Bentuk CD ini adalah yang paling popular di aplikasikan oleh berbagai 

pihak. Dasar pemikiran bentuk CD ini perlunya sinergi dari potensi yang miliki oleh 

masyarakat local dengan yang dikuasai oleh aktor luar, keterlibatan masyarakat 

dalam upaya  pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki 

                                                           
16Riyadi , Nanang.2012 “Transformasi pelaksaan Corporate social Respobility (CSR) Dalam Pengembangan 
Masyarakat (Community Development) Dosen Pada Fakultas Ilmu Administrasi UB. Hal 6 



 

20 
 

terhadap inisiattif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan 

menjadi lebih efisien. 

3. Developmen Of Community adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat 

sebagai agen pembangunan, sehingga inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan 

dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari proses 

pembangunan peran dari luar dalam kondisi lebih sebagai system pendukung bagi 

proses pembangunan. 

Sumodiningrat17 menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat  yang dalam kondisi sekarang 

tidak mampu melepaskan diri dari perankat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan 

kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan 

masyarakat agar secara berdiri sendiri, memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-

masalah mereka sendiri. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan sangat identic dengan Pendidikan dan merupakan hakekat Pendidikan 

itu sendiri, karena apa yang disebut dengan Pendidikan luar sekolah dan Pendidikan 

non formal adalah usaha memberdayakan manusia, mamampukan manusia 

mengembangkan talenta-talenta yang ada pada diri manusia agar dengan 

kemampuan/potensi yang dimilikinya dapat dikembangan melalui Pendidikan 

pembelajaran. 

Proses pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan nonformal, 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan 

segala keberdayaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya 

                                                           
17Sudjana, D, 2000. Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, 
Asas. Bandung: Falah Production Hal. 21 
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berada ditangan masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain 

Pendidikan berbasis pada masyarakat dalam kaitannya dengan hal ini.  

Menurut Yunus18 ada lima prinsip dasar yang patut diperhatikan: (1) 

keperdulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi sumberdaya masyarakat. (2) 

kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program. 

(3) fasilitasi (pemeritah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai 

proses kegiatan. (4) adanya partsipatif yaitu upaya melibatkan semua komponen 

Lembaga dan individu terutama warga dalam proses kegiatan . (5) mengayomi peranan 

masyarakat dan hasil yang dicapai.  

Agar proses pembelajaran yang dilakukan melalui Pendidikan Luar Sekolah 

dapat terjadi, maka proses pemberdayaan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) 

Need Oriented yaitu pendekatan berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga 

masyarakat. 2) Endegenious yaitu pendekatan yang berorientasi dan mengutamakan 

keseuaian nilai-nilai keaslian local, dengan cara menggali dan menggunakan potensi 

yang dimiliki warga belajar. 3) Self reliant, yaitu pendekatan yang membangun rasa 

percaya diri atau sikap mandiri pada setiap warga masyarakat. 4) Ecologically sound, 

yaitu pendekatan yang berorientasi memperhatikan dan mempertimbangkan aspek 

perubahan lingkungan dan 5) Based on structural transformation, yaitu pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan pada perubahan struktur system. Baik yang menyangkut  

hubungan social, kegiatan ekonomi, penyebaran keuangan, system manajemen maupun 

partisipasi masyarakat setempat. 

                                                           
18Yunus, Firdaus (2004). Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB Mangun Wijaya, Yogyakarta: 
Logung Pustaka hal. 30 
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Ada beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam Pendidikan non formal 

yang menekankan pada proses pemberdayaan antara lain yang dikemukan oleh 

kindevatter dalam kusnadi terdiri atas : 

a. Community organization yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk 

mengaktifkan masyarkat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan social 

ekonomi mereka yang perlu diperhatikan antara lain: 

(1) Peranan partisipan ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok 

(2) Peranan tutot hanua sebagai perantara pembimbing dan  motivator dan 

fasilitator 

(3) Metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, 

mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar. 

b. Participatory approaches, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan 

setiap anggota dalam selutuh kegiatan, perluya melibatkan para pemimpin, tokoh 

masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat. 

c. Education for justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi 

yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya serta 

memiliki motivasi untuk ikut berperan serta. 

 

 

 

Melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai upaya meningkatkan daya (power)dari 

kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged)” kelompok yang kurang beruntung yang 

tersebut, dikelompokan oleh ife (2006:206)19 menjadi beberapa kelompok yaitu : 

                                                           
19 Adi, RukmintoIsbandi. 2000. Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas Jakarta: 
Fakultas Ekonomi UI, Edisi Revisi 2012. Hal 205 
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1. Kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer (Primary Structural 

Disdvantaged Groups) yang dapat dilihat berdasarkan 

a. Kelas: warga miskin pengangguran: pekerja bergaji rendah (Low-Income-Workers) 

atau penerima layanan kesejahteran kesejahteraan (Beneficiaries) 

b. Ras/ Etnisitas: Komunitas adat terpencil, etnis minoritas yang kurang beruntung. 

c. Gender : Perempuan ataupun laki-laki yang berada dalam kondisi yang kurang 

beruntung.20 

d. Kelompok yang kurang beruntung lainya (Other Disadvantaged Groups) yaitu: 

(1) Para lansia 

(2) Anak dan remaja  

(3) Para penyandang cacat (baik fisik, mental maupun intelektual) 

(4) Mereka yang terisolasi (baik secara geografis maupun secara social) 

e. Kelompok yang secara personal kurang beruntung (Other Disadvantaged Groups) 

seperti mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan karenaditinggalkan oleh 

orang yang dicintai, ataupun mereka yang mengalami masalah keluarga dan pribadi21 

Berdasarkan penjelasan diatas pemberdayaan masyarakat bisa mencangkup 

berbagai aspek dari individu maupun kelompok, dari yang masyrakat yang tidak 

terisolasi secara geografis maupun secara social, konsep pemberdayaan juga masuk 

bagian dalam pelayanan masyarakat, dari skala mikro maupun skala makro. Upaya 

pemberdayaan dapat berbeda kelompok sasaran dan tujuan pemberdayaan sesuai 

dengan bidang pembangunan yang digarap tujuan pemberdayaan di bidang ekonomi 

belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang Pendidikan ataupun dibidang 

social.Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari 

                                                           
20Suharto Edi.2005.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung : PT. Refika Aditama Hal-206 
21 Adi, IsbandiRukminto. 2000. Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas.Jakarta : 
Fakultas Ekonomi UI,2000 Edisi Revisi 2012. Hal 205 
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tahapan tahapan, guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka 

waktunya. 

2.6 Konsep Komunitas 

Komunitas berasal dari Bahasa latin communitas yang berarti “kesamaan” 

kemudian dapat diturunkan dari Communis yang berarti “sama,public, dibagi oleh 

semua atau bayak”. Komunitas sebagai sebuah kelompok social dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang 

sama. Dalam Komunitas manusia individu di dalamnya dapat memliki maksud, 

kepercayaan sumber daya, prefensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain serupa. 

Soenarno memberikan pandangan mengenai komunitas adalah identifikasi dan 

interaksi social yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. 

Selain itu juga kertajaya Hermawan juga memberikan pandanganya, 

“komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain, lebih dari 

seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang era tantara para 

anggota, komunitas tersebut adanya kesamaan interest atau  values”.22 

Menurut Dobolle, defisi suatu komunitas adalah group beberapa orang yang 

berbagi minat yang sama yang terbentuk oleh 4 faktor yaitu : 

1. Komunikasi dan keinginan berbagi : Para anggota saling menolong satu sama lain. 

2. Tempat yang disepakati Bersama untuk bertemu. 

3. Ritual atau Kebiasaan : Orang-orang yang datang secara teratur dan periode 

4. Influencer merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya  

Varina juga menjelaskan bahwa komunitas memiliki beberapa aturan sendiri, yaitu : 

                                                           
22http://digilib.unila.ac.id/272/8/Bab%20II.pdf Diakses pada 26 Desember 2018  

http://digilib.unila.ac.id/272/8/Bab%20II.pdf
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1. Saling berbagi : mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain dalam 

komunitas. 

2. Komunikasi: mereka saling respon dan komuikasi satu sama lain. 

3. Kejujuran : Di larang keras berbohong. Sekali seseorang berbohong maka akan 

segera ditinggalkan.2 

4. Transparansi : Saling bicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu hal. 

5. Partisipasi : Semua anggota harus disana dan berpatisipasi pada acara Bersama 

komunitas 

KemudianHermawan, juga memberikan pandangannya tentang komunitas, 

Komunitas sekelompok orang yang peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, 

dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang seharusnya, dimana dalam 

sebuah komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values Selain itu 

soenarno juga memberikan pandangan tentang komunitas. Bagi soenarno, Komunitas 

adalah sebuah identifikasi dan interaksi dan interaksi social yang dibangun dengan 

berbagai dimensi kebutuhan fungsional. 

Menurut Montagu dan Matson juga memberikan, pandangan mengenai konsep 

komunitas, terdapat Sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi 

masyarakat yaitu: a) Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasarkan hubungan 

pribadi dan hubungan kelompok b) Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan 

mengelola kepentinganya secara bertanggungjawab; c) Memiliki vialibitas, yaitu 

kemampuan memecahkan masalah sendiri; d) Pemerataan distibusi kekuasaan; e) 

Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpatisipasi demi kepentingan 

Bersama; f) Komunitas memberi makna anggota g) Adanya heteogenitas dan beda 
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pendapat; h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang 

berkepentingan i) Adanya konflik dan managing Conflict. 23 

Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan 

kompentensi sebagai berikut; a) Kemampuan mengindetifikasi masalah dan kebutuhan 

komunitas; b) menentukan tujuan yang hendak dicapai dan skala prioritas; c) 

kemampuan menentukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan; d) 

kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan. 

2.7 Pendekatan Intervensi Komunitas 

Secara konseptual pemberdayaan sama halnya dengan pemberkuasaan (empowerment) 

yang berasal dari kata power (kekuasaan/keberdayaan) Oleh karena itu, pemberdayaan 

bersentuhan dengankonsep mengenai kekuasaan seyogyanya kekuasaan seringkali 

dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.24 Pemberdayaan artinya menyediakan 

sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depanya serta 

berpatisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Shardlow 

melihat bahwa berbagai penelitian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya 

membahas mengenai bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas, berusaha 

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. 

Menurut Sudrajat25beberapa pendekatan yang dilakukan oleh LSM dalam penanganan 

anak jalanan meliputi: 

                                                           
23https://eprints.uny.ac.id/12758/1/Skripsi_PDF.pdf Diakses pada 27 Desember 2018 
24 Adi, IsbandiRukminto. 2000 Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitasJakarta : 
Fakultas Ekonomi UI, Edisi Revisi 2012. Hal 207 
25Hariadi, Sanituti S. Suyanto, Bagong. 1999. Anak Jalanan Di Jawa Timur Masalah Dan Upaya Penanganannya. 

Surabaya: Airlangga University Pers. Hal.102 

https://eprints.uny.ac.id/12758/1/Skripsi_PDF.pdf
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1. Street Based yaitu model penanganan anak jalalanan ditempat anak-anak alanan itu 

berhasal atau tinggal. 

2. Centre Based yaitu pendekatan dan penanganan dilembaga atau panti, Anak-anak 

yang masuk dalam program tersebut ditampung dan diberikan pelayanan dilembaga 

atau panti. 

3. Community based yaitu model penanganan yang melibatkan seluruh potensi 

masyarakat tertutama keluarga atau orang tua anak jalanan 

Pendekatan street based dilakukan dengan mendatangkan para street educator untuk 

mendatangi anak jalanan dan melakukan kegiatan seperti berdialog, mendampingi anak 

jalanan bekerja, memahami dan menerima situasi anak jalanan, serta menempatkan diri 

sebagainya temannya. Dalam beberapa jam anak jalanan diberikan materi Pendidikan dan 

ketrampilan. 

Selain itu, melalui pendekatan centre based dapat diperoleh hubungan yang lebih 

mendalam dengan anak-anak jalanan karena mereka diberikan perlindungan serta 

perlakukan yang baik ditempat yang anak jalanan singgahi (rumah singgah/panti) pada 

panti yang permanen biasanya juga disediakan pelayanan Pendidikan. 

Ketrampilan,kebutuhan dasar,kesenian dan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. 

Sedangkan pendekatan Community Based merupakan pendekatan yang bersifat 

preventif yakni, mencegah anak agar tidak terjerumus dalam Kehidupan anak jalanan 

keluarga diberikan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan 

taraf hidup dan anak-anak mereka diberikan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan 

formal maupun informal, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

keluarga dan masyarakat agar dapat melingdungi,mengasuh dan memenuhi kebutuhan 

anak-anaknya secara mandiri. 
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Tabel : 3.2 Pengelompokan & Pendekatan Anak Jalanan 

No Pengelompokan Anak Jalanan Pendekatan 
Fungsi 

intervensi 

1 Anak yang masih ada hubungan 

dengan keluarga tapi jarang 

berhubungan/tinggal dengan orang 

tua. 

Street Based Perlindungan 

2 Anak putus hubungan dengan 

keluarga atau orang tuanya 

Centre Based  Rehabilitasi 

3 Anak yang masih berhubungan 

atau tinggal dengan orang tua. 

Community 

Based 

Preventif 

  

2.8 Bentuk- Bentuk Komunitas 

Dalam kaitan komunitas yang diartikan sebagai paguyuban atau gemeinschaft, 

paguyuban dimaknai sebagai suatu bentuk kehidupan Bersama dimana anggotanya 

diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah dan kekal, biasanya dijumpai dalam 

keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, rukun warga dan lain 

sebagainya.26Ciri-ciri gemeinschaft menurut Tonnies yaitu : 1) hubungan yang intim; 

2) privat 3) eksklusif. Sedang tipe gemeinschaft sendiri ada tiga yaitu : 

1. Gemeinschaft by blood, hubunganya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. 

2. Gemeninschaft of place, hubunganya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal 

atau kesamaan lokasi. 

                                                           
26 Soekanto, Soerjono. (1975). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Hal 
: 128 
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3. Gameinschaft of mind, hubunganya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun 

tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan, 

Mac Iver 27juga memberikan pandangan tentang komunitas, keberadaan 

Communal Code (keberagaman aturan dalam kelompok) mengakibatkan komunitas 

terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Primary Group, hubungan antar anggota komunitas lebih intim dalam jumlah 

anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relative lama 

Contoh : Keluarga, suami-istri, pertemanan, guru- murid dan lain-lain 

2. Secondary group, hubungan antar anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang 

banyak dan dalam jangka waktu relative singkat. 

Contoh: Perkumpulan profesi atasan bawahan, perkumpulan minat/hobby dan 

lain-lain.28 

Komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan social yang teroganisasikan 

dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan Bersama (Communities of common 

Interest) baik bersifat fungsional maupun yang mempunyai territorial. Istilah 

komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun 

(dukuh atau kampung) desa kota suka atau bangsa. Dalam perspektif sosiologi 

komunitas dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (society) melalui kedalaman 

perhatuan Bersama(acommunity of interest) atau oleh tingkat interaksi yang tinggi 

(an attachment community) para amggota komunitas mempunyai kebutuhan 

Bersama (common needs).29 

                                                           
27 Adi Rukminto Subandi.Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitasJakarta : 
Fakultas Ekonomi UI,2000 Edisi Revisi 2012. Hal 12 
28 Cholil Mansyur. (1987). Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota. Surabaya: Usaha Nasional, 1987 Hal : 80 
29 Siwi Mahmudi Siwi (2012) Konsep Komunitas dan masyarakat dalam perspektif Sosiologi, Depatemen 
SKPM,2012, Hal, 22 
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Bila membahas intervensi komunitas, ada satu istilah yang biasanya muncul 

pada pembahasan tersebut, yaitu siapa yang biasanya muncul pada pembahasan 

tersebut, intervensi komunitas adalah suatu upaya pemberdayaan terhadap kelompok 

masyarakat atau komunitas tertentu adanya organisasi ataupun komunitas yang 

berfokus pada anak jalanan sebagai gerakan komunitas untuk berbagi ilmu Bersama 

anak-anak jalanan, pelaku perubahansebagai Community workdalam suatu proses 

intervensi komunitas untuk anak jalanan.30 

2.9 Konsep Anak Jalanan 

Konsep anak jalanan menurut Mushin31, bahwa anak jalanan adalah anak anak 

yang menghabiskan waktunya dijalanan terlepas mereka berkerja atau hanya bermain-

main merampas hak biasanya menghabiskan separuh waktunya untuk mencari 

kebutuhan. yang mana mereka seharusnya menggunakan waktunya untuk sekolah, 

bermain mendapatkan kasih saying dari orang tua seperti kehidupan anak-anak normal 

seusianya, Dengan usia yang sangan muda, pada umumnya anak-anak jalanan sama hal 

dengan anak kaum marginal adalah anak yang mengalami diskriminasi, penyingkiran 

serta eksploitasi dalam kehidupan social yang tidak mendapatkan Pendidikan yang 

layak seperti anak pada umumnya.  

Abu Huraerah32 juga memberikan pandangan tentang anak jalanan, anak jalanan 

adalah anak sebagian menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran 

dijalanan dan tempat-tempat umum lainya. Departemen social RI mendefisinikan anak 

jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari 

nafkah, berkeliaraan dijalanan atau tempat-tempat umum lainya. Pengertian anak 

                                                           
30 Adi,Isbandi Rukminto 2000. Pemberdayaan Pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas, Jakarta : 
Fakultas Ekonomi UI,Edisi Revisi 2012. Hal 205 
 
31Muhsin, Kalida . 2013. Jejak Kaki Kecil di Jalanan. Yogyakarta: Cakruk Publishing. Hal. 56 
32Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. (Bandung: Nuansa Cendikia.2012) hlm. 70 
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jalanan mengandung empat hal: (1) Anak, yaitu seorang yang berumur 18 tahun 

kebawah dan belum pernah menikah (2) Menghabiskan sebagian besar waktunya 

dijalanan dan lebih dari 4 jam setiap hari  (3) Mencari nafkah dan berkeliaran, yaitu 

bekerja memenuhi kebutuhan hidup (4) Di jalanan dan di tempat umum lainya misalnya 

di pasar, terminal, perempatan jalanan, Stasiun 

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departeen 

Sosial, juga memaparkan bahwa anak jalanan yang sebagian besar waktunya dihabiskan 

untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan ditempat-tempat umum lainya, usia 

mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan dijalan 

lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya 

dijalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang 

tuanya. 

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

seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya dijalan, ditempat tempat umum, 

pasar dan dikeramaian, untuk mencari nafkah. Dalam mencari nafkah sebagian anak 

merelakan waktu yang seharusnya dihabiskan untuk sebagaimana anak-anak normal 

lainya, akan tetapi mencari nafkah dijalanan dengan penuh kesadaran, akan tetapi sering 

juga ditemukan anak yang dipaksa untuk bekerja dijalanan (mengamen, mejadi 

penyemir sepatu, mengemis) yang menginisiasikan mereka turun dijalanan bisa didasari 

orang orang disekitar mereka maupun orang tua, dengan menggunakan alasan ekonomi 

keluarga yang rendah.  
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1. Karakteristik anak jalanan 

a. Berdasarkan Usia  

Direktorat kesejahteraan Anak, keluarga dan lanjut Usia, Departemen 

social, memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak hang sebagian besar 

waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah yang sebagian besar waktunya 

dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat umum 

lainya usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan 

oleh Departemen Sosial RI, indicator anak jalanan menurut usianya adalah anak 

anak yang berusia sekitar antara 6 sampai 18 tahun.33 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang bisa 

dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia tidak kurang dari 

6 sampai 18 tahun. 

b. Berdasarkan pengelompokan 

Menurut Subakti, berdasarkan hasil kajian dilapangan 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 

dijalan. Tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua 

mereka, sebagian penghasilan mereka dijalanankan 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.34 

Kedua Children Of the Steet yakni anak-anak yang berpatisipas penuh 

dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih 

                                                           
33Depsos. 1999. Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah. Jakarta: Ditjen 
Binkesos Depsos RI.hal  
34Muhsin, Kalida dkk. 2013. Jejak Kaki Kecil di Jalanan. Yogyakarta: Cakruk Publishing.hal 
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mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka 

tidak menentus. Banyak 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 juga menunjukkan bahwa anak- anak pada kategori 

ini sangat rawann terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik 

maupun seksual. 

Ketiga, Chilldre From Families of the street, yakni anak-anak yang 

berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meskipun anak anak ini mempunyai 

hubungan keluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing 

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

penting dari kategori ini adalah penumpang kehidupan jalanan sejak anak masih 

bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Diindonesia kategori ini 

dengan mdah dapat ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar 

sepanjang  rel kereta api dan pinggiran sungai, walau  secara kuantitatif 

jumlahnya belum diketahui secara pasti.35 

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan surabaya, 

anak jalanan dikelompokan dalam empat kategori yaitu: 

1. Anak jalanan yang hidup jalanan dengan kriteria : 

a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya. 

b) 8-10 jam berada dijalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis  dan 

memulung) dan sisinya menggelandang/ tidur  

                                                           
35Depsos. 1999. Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah. Jakarta: Ditjen 
Binkesos Depsos RI.hal 
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c) Tidak lagi sekolah 

d) Rata- rata berusia dibawah 14 tahun 

2. Anak jalanan yang bekerja dijalanan dengan kriteria : 

a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya 

b) 8-16 jam berada dijalanan. 

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

saudara, umumnya di daerah kumuh. 

d) Tidak lagi sekolah. 

e) Pekerjaan: penjual koran, pengasong,pencuci bus, pemulung penyemir sepatu. 

f) Rata-rata berusia dibawah 16 tahun. 

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria : 

a) Bertemu denganteratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya. 

b) 4-5 jam bekerja dijalanan. 

c) Masih bersekolah. 

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

e) Usia rata-rata dibawah 14 tahun 

4. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun dengan kriteria : 

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

b) 8 -24 berada dijalanan. 

c) Tidur dijalanan atau rumah orang tua. 

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

e) Pekerjaan calo, mencuci bus, menyemir dll. 

 


