
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang memiliki prosentasi tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya yaitu 

anak jalanan. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal. Hal ini didukung oleh data 

ketenagakerjaan pemerintah (2007), bahwa selain bekerja di sektor pertanian, anak jalanan 

bekerja menjadi petugas parkir, penjual koran, jasasemir, dan pekerjaan informal lainnya. Selain 

itu anak jalanan di kota semakin banyak, hal ini sbg akibat dari perpindahan. Selain bekerja di 

skt informal, sebagian lainnya bekerja di sektor formal, seperti bekerja dengan orang tua di 

industry pabrik rumah tangga atau di pertanian, bekerja dibagian took punya keluarga, bekerja di 

prabrik kecil, dan juga di industry besar. Terdapat anak-anak yang bekerja disektor industry 

besar namun jumlah nya tidak dipastikan secara pasti karena ada data yang dipalsukan. 

Setiap anak di Indonesia membutuhkan perlindungan. Perlindungan anak termasuk 

disektor pembangunan, karena anak harus di lindungi dan dijaga sedini mungkin. Pembangunan 

nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya, oleh karena itu mengabaikan 

perlindungan terhadap anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Upaya-

upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi 

secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. 

Banyak nya pekerja anak di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor 

kemiskinan, besar uang pendidikan, dan rendah nya ekonomi orang tua dan kurang kasih sayang 

orang tua kepada anak, dan adanya kesenjangan antara harapan dan tradisi dan budaya. Tindak 

pidana anak yang dilakukan kepada anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan 

istilah Juvenile Deliquency, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu 
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kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, atau pun jalin quersi anak. 

Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “Juvenile” berarti “anak” sedangkan “Deliquency” 

berarti “kejahatan”. Dengan demikian “Juvenile Deliquency” adalah “Kejahatan Anak ”, 

sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka Juvenile Deliquency berarti 

penjahat anak atau anak jahat (Setiady, 2010:176). 

Banyaknya jumlah anak bekerja tergantung kebutuhan. Tuntutan anak untuk bekerja 

karena ingin mendapatkan uang lebih dengan pekerjaan yang mudah. Bias dapat kerja dari 

sebuah usaha kerja anak untuk tetap menghidupi aktivasinya dengan produktif. Dengan adanya 

anak bekerja, dapat menjadi salah satu contoh berat dan rumitnya masalah anak, misalnya yaitu 

bentuk penelantaran untuk perkembangan anak secara tidak wajar. Hak-hak yang semestinya 

yaitu untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan hak lainnya. Dalam rangka 

mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan 

pekerjaan di rumah membantu orang tua disamping tugas utamanya sebagai pelajar. Dengan 

banyak nya pekerja anak, sangat diharapkan agar tidak mengalami eksploitasi. Eksploitasi disini 

ketika anak jalanan disuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan lalu diimingi agar dapat uang 

secara layak. Hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja anak yaitu didikan yg ber landaskan 

pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan budi pekerti agama. 

Pendidikan merupakan instrument hidup yang terbaik dan menjanjikan dari sisi social 

dan perekonomian masyarakat. Pendidikan punya peran utama untuk menjamin berkembang dan 

kelangsungan hidup suatu negara. Hal ini sesuai pada pembukaan UUD 1945, bahwa dengan 

pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, dimahal tersebut merupakan salah satu 

tujuan Indonesia merdeka. Pendidikan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh bangsa, 



3 
 

terutama pada anak-anak. Begitu juga dengan pendidikan formal, yang dibutuhkan juga bagi para 

anak yang latar belakang nya berasal dri kelarga kurang berada. 

Untuk membahas lebih lanjut, penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul 

“PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagai mana perlindungan anak jalanan di Sanggar 

Alang-Alang Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan 

anak jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat akademis 

Secara akademi penelitian ini memberikan konstribusi dan sumber informasi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan keilmuan kesejahteraan 

social. Selain itu dapat menjadi referensi ilmiah pada penelitian selanjutnya. 

Manfaat Praktis 

Berdasarkan penulisan skripsi ini memberikan masukan kepada Pemda berkaitan dengan 

pemgambilan kebijakan yaitu Pelindungan Anak. 
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1.5 Definisi Konsep 

Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak yang mengyibukkan waktu nya di jalan, mereka biasa dilihat 

oleh masyarakat sekitar karena cenderung anak jalanan melakukan tindakan di luar batas 

sehingga meresahkan warga sekitar. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi, maka perlu untuk membuat batasan 

penelitian. Penelitian ini terbatas pada perlindungan anak jalanan di Sanggar Alang-Alang 

Surabaya yang meliputi upaya preventif, kreatif dan rehabilitas. 


