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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah Anak di Indonesia saat ini masih menjadi sebuah sorotan, hal 

penting yang harus dijadikan poin utama adalah memberikan porsi perhatian 

yang lebih pada anak jalanan. Hal ini dikarenakan anak pada dasarnya 

memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, baik dalam daya ingat dan daya 

tangkap. Hal ini juga yang dijadikan sebagai alasan utama bahwasanya 

perhatian lebih pada anak pasti akan mengubah perilaku kedepannya. 

Munculnya anak jalanan di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor 

penunjang lainnya, salah satunya meningkatnya percepatan pertumbuhan 

sebuah negara atau daearah. Dari pertumbuhan suatu daerah melahirkan anak- 

anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian lebih dari 

lingkungan keluarga sehingga mengakibatkan anak tesebut mencari jalan lain 

untuk pemenuhan kebutuhannya, demikian pula dengan faktor-faktor lainnya. 

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

sepanjang tahun 2017 banyak pelaporan kasus anak, diantarannya adalah 

kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di peringkatatas yang paling 

banyak di lakukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya, aduan datang dari masalah 

keluarga dan pengasuh alternatif sebanyak 593 kasus. Kemudian pornografi 

dan cybercrime ada di peringkat ketiga 514, kasus terkait pendidikan 358, dan 

yang kelima adalah traffiking dan eksploitasi 293. Di pertegas di kasus Anak 

berhadapan dengan hukum (ABH), Susanto mengatakan, dengan anak sebagai 

pelaku kekerasan tercatat sebanyak 530 kasus dan anak sebagi korban 



 

2 

 

sebanyak 477 kasus. Berdasarkan data tersebut, KPAI berpandangan bahwa 

kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban bahkan untuk saat ini 

berkaca dari data yang telah di dapatkan anak juga menjadi seorang pelaku. 

Anak yang menjadi pelaku tersebut juga setelah di telusuri kebanyakan 

merupakan korban dari problem yang sebelumnya di alami seperti pengasuhan 

di keluarga yang kurang tepat, maupun situai lingkungan yang kurang 

mendukung untuk anak (Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

tahun 2017). 

 

Diagram 1.1 Diagram Pelaporan Kasus Anak (KPAI) 2017 

Sumber data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2017 

 

Mengerucut di salah satu kota yang berada di Jawa bagian timur yakni 

Kota Malang. Kota Malang saat ini banyak di kenal dengan sebagai kota 

pendidikan yang ahirnya menjadi sebuah tolak ukur perkembangan bahwa 

Kota Malang di kenal sebagai kota pendidikan yang merupakan tolah ukur 

perkembangan dunia pendidikan di kawasan timur indonesia. Dengan 

banyaknya kampus yang berdiri di Kota Malang mengakibatkan banyaknya 
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mahasiswa luar daerah berdatangan. Seiring berajalannya waktu, kebutuhan 

mahasiswa di Kota Malang semakin bertambah. Pusat perbelanjaan, tempat-

tempat hiburan semakin banyak akibat untuk pemenuhan kebutuhan 

mahasiswa. Disisi lain, perkembangan anak jalanan di kota Malang semakin 

bertambah pula.  

Tercatat perkembangan anak jalanan di Kota Malang, sesuai dari data 

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Kota Malang secara berturut-turur 

selama tiga tahun terahir di mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 

942 orang, 555 orang, dan 641 orang anak jalanan. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara fisik Kota Malang memang berkembang pesat, namun hal 

tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga 

mengakibatkan anak jalanan masih ada di tempat-tempat keramaian ataupun di 

perempatan traaffic light dijalan-jalan besar Kota Malang (Data Dinas Sosial 

Propinsi awa Timur Kota Malang, tahun 2015-2017) . 

 

Diagram 1.2 Diagram Data Perkembangan Anak Jalanan 

Sumber data : Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Kota Malang (2015-2017). 
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Anak-anak yang memilih untuk menjalani hidup di jalan, di tempat-

tempat keramaian ataupun di perempatan traaffic light dijalan-jalan besar Kota 

Malang akan memiliki banyak sekali resiko dan rentan akan tersandung 

permasalahan yang di karnakan perilaku mereka yang cenderung 

menyimpang. Mulai dari kejahatan, kriminalitas, kekerasan fisik maupun 

seksual. Dengan banyaknya resiko yang mengancam dan membayang-bayangi 

anak-anak yang hidup di jalan maka Negara, Keluarga, dan Lembaga Sosial 

Masyarakat (LSM) hadir untuk melindungi dan membantu permasalahan yang 

di hadapi oleh anak jalanan tersebut.  

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Perlindungan 

Anak di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan 

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan dari UU tersebut 

menjelaskan agar setiap anak mampu memikul tanggung jawan tersebut, maka 

ia perlu mendapatkan sebuah kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. 

Mengingat bahwa dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami 

hambata kesejahteraan seperti halnya anak-anak jalanan maka Negara, 

Keluarga, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu ikut hadir dan 

membantu untuk mengembalika kembali hak-hak yang seharusnya di 

dapatkan, di karnakan kesejahteraan anak-anak itu belum dapat dilaksanakan 

oleh anak itu sendiri (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atau 

Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak). 
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Berkaitan dengan anak jalanan dalam  Keputusan Walikota Malang 

No. 88 tahun 2011, anak jalanan dimasukkan sebagai salah satu kategori 

dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam Keputusan 

Walikota ini menyatakan bahwa anak jalanan termasuk ke dalam kategori 

PMKS yang dimana untuk melakukan penanganan terhadap PMKS perlu 

dilakukan dengan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan 

seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupu non pemerintah, juga 

peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaan kebijakan ini (Keputusan 

Walikota Malang Nomor 188.45/88/35.73.112/2011 tentang Komite 

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). 

Dinas Sosial selama ini mengacu kepada tiga hal, di sebut dengan “3 

fungsi utama penanganan anak jalanan” yang diantaranya adalah yang 

Pertama, tentang Fungsi Pencegahan, Kedua adalah tentang Fungsi 

Rehabilitasi dan yang Ketiga adalah Fungsi Pemberdayaan. Fokus terhadap 

pencegahan dimana dilakukan dengancara sosialisasi kepada anak jalanan 

melalui kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ataupun pihak-

pihak lain yang terkain. 

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang membantu menagani dan 

membantu permasalahan-permasalahan yang berada di ruang lingkup anak 

jalanan, salah satunya adalah Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan 

Kemanusiaan Kota Malang, di mana dalam komunitas tersebut memiliki 

sebuah tujuan yang mulia untuk membantu anak-anak yang hidup di jalan, 

membantu untuk anak-anak tersebut dapat di terima oleh masyarakat, dapat 

kesempatan untuk lebih di manusiakan dengan sebagaimana mestinya, serta 
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dapat mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana masyarakat mestinya di 

mata negara dan juga untuk pemenuhan kesejahteraannya. Banyak sekali 

kegiatan yang di lakukan oleh pihak komunitas tersebut, salah satu 

diantaranya dengan jalan yang di tempuh adalah mengadvokasi kasus-kasus 

yang di alami oleh anak jalanan tersebut. Dengan proses-proses yang berdeda 

dan beragam di setiap kasusnya, dengan metode cara dan model penanganan 

yang berbeda pula di setiap kasusya guna untuk memperjuangkan hak-hak 

yang seharusnya maka peneliti di sini berfokus untuk mengambil judul 

”Advokasi Sosial Anak Jalanan di Kota Malang” berdasarkan studi pada 

Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah anak jalanan menjadi sebuah perhatian, di karenakan 

keberadaan mereka yang semakin menghawatirkan untuk keberlangsungan 

masa depannya di khawatirkan mereka menjadi generasi yang tertinggal dari 

budaya dan nilai masyarakat. Masalah anak jalanan merupakan masalah sosial 

yang perlu mendapatkan penanganan secara profesional dengan dukungan 

proses advokasi sosial yang efektif dan nantinya akan berguna untuk membuat 

anak-anak jalanan tersebut lebih berdaya dengan program-program yang telah 

di siapkan. 

Timbul dari pernyataan di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Advokasi Sosial Anak Jalanan di Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang ? 
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2. Apa saja hambatan dalam melakukan proses Advokasi Sosial di 

Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian disini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa tentang: 

1. Untuk mengetahui Proses Advokasi Sosial yang diterapkan didalam  

Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di alamai Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang  selama 

Proses Advokasi Sosial. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti di sini memiliki batasan ruang lingkup untuk penelitiannya, di 

mana nantinya itu akan membantu peneliti tetap fokus membahas apa yang 

akan di teliti. Batasan ruang lingkup penelitian di antaranya adalah: 

1. Deskripsi pandangan Pengurus terkait proses Advokasi Sosial Anak 

Jalanan di Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  

Kota Malang. 

2. Deskripsi proses Advokasi Sosial Anak Jalanan di Komunitas Aku Juga 

Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang. 
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3. Deskripsi model penanganan Anak Jalanan dalam proses Advokasi Sosial 

di Komunitas Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan  Kota 

Malang. 

4. Hambatan-hambatan yang di alami Komunitas Aku Juga Anak Bangsa 

Jaringan Kemanusiaan  Kota Malang dalam proses advokasi sosial. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Harapan bahwa penelitian ini nantinya dapat membantu menambah 

informasi bagi pengemangan ilmu kesejahteraan sosial di bidang advokasi 

sosial dan pemberdayaan anak jalanan serta menambahkan sumber 

pengetahuan bagi kompentensi pekerja sosial yang khususnya bekerja di 

bidang advokasi sosial dan pengembangan anak jalanan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberukan masukan kepada pihak Komunitas 

Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan Kota Malang dalam 

melakukan advokasi sosial dan pemberdayaan anak jalanan, agar program 

yang telah di susun dan di rancang bermanfaat dan membawa feedback 

yang positif bagi semua pihak yang terkait. Selain itu dengan penelitian ini 

dapat di jadikan sebuah wadah untuk bertukar pikiran denga staf yang 

menangani  proses-proses advokasi sosial dan pemberdayanan anak 

jalanan dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial yang tentunya 

masih berada pada ranah pemenuhan hak terkait anak jalanan. 


