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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini di laksanakan tidak lepas dari hasil penelitian yang telah 

ada sebelumnya, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan serta sebagai 

bahan pertanda dan kajian dalam menulis penelitian ini. Adapun penelitian 

yang di jadikan perbandingan dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

topik tentang model advokasi sosial pada anak jalanan, antara lain: 

Pertama, Mursyid Itsnaini (2010) dengan judul “Pemberdayaan Anak 

Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta”. Di dalam sekripsi tersebut 

dapat di simpulkan hasil dari penelitiannya adalah menyatakan bahwa, belum 

adanya tindakan serius dari pemerintah dalam menangani dan mendampingi 

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang berfokus dalam penanganan 

masalah sosial anak jalanan. 

Kedua, Dzul Jalal (2011) dengan judul “Pola Pembinaan Moral Anak 

Jalanan (Studi Kasus di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa di Malang)”. Di dalam sekripsi tersebut dapat di 

simpulkan hasil dari penelitiannya adalah secara umum dapat di ketahui 

bahwa pembinaan moral yang di laksanakan menggunakan pola konsideran 

nilai, analisis nilai dan  plai dan  perkembangan moral kognitif. Pembinaan 

berusaha memberikan pengarahan motifasi yang terbaik agar mereka dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah pribadi maupun masalah 

kelompok. 
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Ketiga, Eka Sularsih (2011) dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis 

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang di 

Tinjau dari Undang-undang 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 

Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Anak Jalanan di Kota Malang)”. 

Di dalam sekripsi tersebut dapat di simpulkan hasil dari penelitiannya adalah 

menunjukkan dari pemetaan terhadap peningkatan anak putus sekolah anak 

jalanan, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor penghambat yaitu 

ekonomi, etos kerja, yang rendah dari pemerintah, lingkungan, kurangnya 

kesadaran anak jalanan itu sendiri dan masih belum adanya peraturan yang 

khusus untuk mengatur anak jalanan. Perlunya pengaturan yang khusus untuk 

anak jalanan serta pentingnya membangun kerjasama serta komunikasi yang 

baik dan berlanjut antara pemerinta LSM yang menaungi anak jalanan 

khususnya di Kota Malang. 

Keempat, Qania Dewi Agustine (2018) dengan judul “Model 

Pemberdayaan Sosial Anak Jalanan (Studi di Yayasan Cahaya Anak Negeri 

Kota Bekasi)” Di dalam sekripsi tersebut dapat di simpulkan hasil dari 

penelitiannya adalah melaskan bahwa Model Pemberdayaan Sosial  yang 

dilakukan oleh Yayasan Cahaya Anak Negeri adalah dengan 

memberikandaya terhadap anak-anak jalanan yang di dukung dengan cara 

memfasilitasi pendidikan formal yaitu sekolah dan memberikan pendidikan 

non-formal seperti memberikan pendidikan karakter terhadap anak, melatih 

bakat, melakukan penjangkauan, melakukan pendampingan dengan 

banyaknya perubahan-perubahan positif yang terjadi pada anak-anak jalanan 

dalam bertingkah laku dan hidup bermasyarkat. 
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Secara garis besar, dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan diatas dan penelitian yang akan di lakukan peneliti yakni memiliki 

kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang subjek anak jalanan. Perbedaan 

terletak kepada lokasi dan tempat penelitian masing-masing, serta penelitian 

ini juga di bedakan terkait fokus terhadap apa yang akan di teliti yakni pada 

penelitian ini berfokus pada Proses Advokasi Sosial dalam sebuah Kominutas 

yang berada di Kota Malang sedangkan penelitian terdahulu yang sudah di 

jelaskan memiliki fokus yang berbeda-beda di antaranya ada yang berfokus 

terhadap landasan yuridis pemenuhan hak-hak yang seharusnya atau landasan 

hukumnya, ada yang berfokus terhadap pemberdayaannya, dan ada juga yang 

berfokus terhadap pembinaan secara moral terhadap anak jalanan namun 

pada dasarnya tetap satu rumpun yang sama. Dalam penelitian terdahulu yang 

telah di cantumkan peneliti memiliki peranan sebagai bahan untuk 

pertimbangan dan pembelajaran serta bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian, Namun dalam penelitian ini tetap memiliki ciri khusus yang tidak 

dapat di samakan dengan penelitian terdahulu. 

 

B. Advokasi Sosial  

1. Pengertian Advokasi Sosial 

Kegiatan advokasi dalam berbagai bentuknya merupakan sebuah 

kegiatan yang sah dan dijamin dalam suatu konstitusi negara hukum yang 

demokratis. Dimana di nyatakan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa: 
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“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dam pemerintahan itu 

dengan tidk ada kecualinya.” 

 

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa 

Belanda advocaat atau advocateur berarti pengacara atau pembela. 

Karena itulah advokasi sering diartikan sebagai “kegiatan pembelanan 

kasus atau perkara di pengadilan”. Dalam Bahasa Inggris, to advocate 

tidak hanya berarti to defend (membela), melainkan to promote 

(mengemukakan atau memajukan), to create (menciptakan) dan to 

change (melakukan perubahan) (Suharto, 2009: 165). 

Advokasi juga di artikan sebagai upaya pendekatan (approaches) 

terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan suatu program atau kegiatan yang di laksanakan 

(Notoadmodjo, 2003: 86). Jadi advokasi di anggap dapat mengupayakan 

sebuah pendekatan terhadap orang yang memiliki kuasa terhadap peranan 

dirinya untuk mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu aturan, tatanan, 

ataukebijakan yang di laksanakan. 

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi di luar 

batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan 

kebijakan. Pertama, advokasi harus ditunjukan untuk membela dan 

meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus 

negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (social 

transformation). Kedua, advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan 

maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan (Makinuddin 

& Sasonko, 2006: 24). 
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Secara garis besar dapat di simpulkan bahwa advokasi adalah 

merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi 

dan menyegerakan sebuah perubahan peratukan, tatanan, atau kebijakan 

yang berpihak terhadap masyarakat secara bertahap menuju hal baru dan 

maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial 

melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan 

legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu 

negara. 

Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan 

gagasan kepada oranglain atau menyampaikan suatu issu penting untuk 

mencari penyelesaiserta membangun dukungan teradap permasalahan 

yang diperkenalkan dan megusulkan bagaimana cara penyelesaian masala 

tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat di simpulkan 

bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir 

untuk mempengaruhi dan mendesakkan adanya sebuah perubahan dengan 

memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, 

terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban 

sebuah kebijakan dan ketidakadilan. 

2. Tipe-tipe Advokasi Sosial  

Advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang 

yang memiliki masalah, melainkan pula bersama-sama dengan mereka 

melakukan upaya-upaya perubahan social secara sistematis dan strategis. 

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi sosial dapat 

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu : ”advokasi kasus” (case 
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advocacy) dan ”advokasi kelas” (class advocacy) (Sheafor, Horejsi dan 

Horejsi, 2000 ; Dubois dan Miley, 2005). 

a. Advokasi Kasus 

Advokasi kasus adalah sebuha kegiatan yang dilakukan seorang 

advokad atau seorang pekerja sosial untuk membantu seorang klien 

agar mampu menjangkau sumber atau sebuah pelayanan soial yang 

dimana pada dasar dan hakikatnya telah menjadi sebuah haknya. 

Dengan alasan telah mengalami senua tindakan diskriminasi atau 

ketidak adilan yang dilkaukan oleh sebuah lembaga, dunia pekerjaan/ 

bisnis atau sebuah kelompok profesional terhadap klien dan klien 

sendri  tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Advokad 

atau pekerja sosial di sini berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas 

nama klien individual. Karena itulah , advokasi ini sering di sebut 

pula sebagai clint advocacy. 

b. Advokasi Kelas  

Advokasi kelas adalah merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang 

beratas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin 

terpenuhinya hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh 

kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau 

melakukan sebuah perubahan hukum dan kebijakan publik pada 

tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-

proses politik yang ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan-

keputusan pemerintah yang berkuasa. Advokad dan pekerja sosial 

biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi bukan 
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sebagai seorang praktisi yang mandiri. Advokasi kelas pada umumnya 

dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang 

memiliki agenda yang sejalan. 

3. Prinsip Advokasi Sosial 

Menurut Suharto (2009) tujuan advokasi adalah melakukan 

perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak 

ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Ada beberapa 

prinsip di kutip dari Jurnal Al-Bayan Vol. 2 (2004: 71-75) yang dapat 

dijadikan acuhan dalam pembuatan advokasi, prinsip-prinsip tersebut 

antara lain : 

a. Realistis 

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, 

jelas dan terukur (measurable). Karena kita tidak mungkin melakukan 

segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat 

keputusa prioritas. Pilihan issu dan agenda yang realistis dan 

karenanya dapat dicapai (achievable) dalam kurun waktu tertentu 

(time-bound). Jangan buang energi dan waktu kita dengan pilihan 

yang tidak mungkin dicapai. Gagasan kemenangan-kemenangan kecil 

namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi 

motivasi. 

b. Sistematis 

Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi 

memerlukan perencanaan yang akurat. “if we fail to plan, we plan to 

fail,” artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita 
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sedang merencankan kegagalan. Kemas informasi semenarik 

mungkin. Libatkan media secara efektif seperti, advokasi dapat 

dimulai dengan memilih dan mendefinisikan issu strategis, 

membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami 

sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan 

taktik, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan membantu serta 

menilai gerakan atau program yang dilakukan. 

c. Taktis 

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu 

dengan pihak lain. Sekutu di bangun berdasarkan kesamaan 

keentingan dan saling percaya (trust). Sekutu terdiri dari sekutu dekat 

dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya di namakan lingkar inti, yakni 

kumulan orang atau seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah 

pihak-pihak lain yang mendukung kita, namun tidak terlibat dalam 

gerakan advokasi secara langsung. 

d. Lingkar inti 

Lingkar inti adalah mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kerja 

basis depan. Namun tidak berarti yang bekerja dibasis lain tidak boleh 

masuk kedalam lingkar inti. Sepanjangitu adalah kesepakatan dan 

diputuskan secara bersama olehseluruh anggota lingkar inti. Juru 

bicara, pimpinan tim atau kelompok pelobi sebaiknya masuk kedalam 

kelmpok inti. Karena mereka harus merupakan orang yang terpercaya 

yang harus memahami dengan baik semua rincian kebijakan dan 

strategi advokasi yang disepakati. Untuk lebih efisien dalam 

melaksanakan tugas, adalah baiknya tim ini tidak terlalu banyak. 
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e. Jaringan Sekutu 

Menjalankan sebuah kegiatan advokasi perlu adanya satu 

kekuatan yang lebih besar. Tim ini dibagun dengan kerjasama antar 

kelompok masarakat yang terlibat maupun yang perduli dengan 

maslah yang sedang diadvokasi. Kelompok aksi (action 

communittees) baik yang bekerja digaris depan, barisan pendukung 

dan jugakerja-kerja basis sendiri mereka semua inilah yang disebut 

sebagai jaringan sekutu (alliance).  

Pentingnya komitmen dan persamaan persepsi terhadap masalah 

dan tujuan advokasi yang sudah ditetapkan oleh tim kerja inti. 

Persamaan adalah harus ada perubahan kebijakan publik tertentu 

sesuai yang sedang diperjuangkan oleh gerakan advokasi yang 

dipimpin oleh lingkar inti. 

Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, 

atau organisasi yang memiliki sumber daya (berupa keahlian, akses, 

pengaruh, informasi, prasarana, sarana, dan dana) yang bersedia dan 

kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengn mengambil 

peran, fungsi, atautugastertentu dalam rangkaian kegitan advokasi. 

f. Strategis 

Advokasi melibatan penggunaan kekuasaan atau power. Ada 

banyak tipe kekuasaan. Kita mungkin memilih semua kekuasaan 

seperti yang diinginkan, tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan 

yang kita miliki. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. 

Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan 
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dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan 

perubahan tidaklah mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang 

terpenting adalah kita bisa memetakan dan mengidentifikasi kekuata 

kita dan kekuatan „lawan‟ atau pihak oposisi secara strategis. 

g. Berani 

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara 

bertahap. Jangan tergesa gesah. Tidak perlu menakut-nakuti pihak 

lawan atau pihak oposisi, tetapi tidak perlu pula menjadi penakut. 

Trus your hopes, not fear. Jadikan issu dan strategi yang telah di 

lakukan sebagai motr gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda 

bersama. Pragmatis tanpa harus opportunitis. 

h. Melobbi 

Untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik lobbi secara 

singkat dapat dijelaskan sebagai suatu prses dimana para pemili, 

secara perseorangan atau kelompok mencoba mempengaruhi wakil-

wakil mereka di parlemen untuk memperhatikan, mendukung, dan 

mengambil tindakan terhadap suatu issu tertentu yang sedang 

dipermasalahkan leh masyarakat. 

i. Mempengaruhi pendapat umum 

Bentuk-bentuk kegiatan pada proses ini sangat beragam, mulai 

dari kampanye pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat 

umum, penggalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik, 

pembentukan basis, pengarahan kekuatan masa, unuk rasa, boikot dan 

pembangkangan sosial. Pembentukan pendapat umum ini sangat 
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penting dalam kegiatan advokasi, bahkan mungkin merupakan bentuk 

kegiatan yang paling lazim di lakukan oleh banyak organisasi selama 

ini. Tetapi, jarang yang kreatif, sistematif, efektif, inofatif dan 

menarik. Untuk pembentukan pendapata umum jangan lupa tentang 

peranan media massa. 

4. Konsep Advokasi Sosial 

a. Legitimasi  

Legitimasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah 

usaha advokasi, supaya didengarkan oleh masyarakat maupun para 

pemegang kekuasaan. Legitimasi merujuk pada siapa yang mewakili 

oleh organisasi itu dan hubungannya dengan mereka. Karena 

kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban, kredibilitas dan 

kekuasaan (Miler dkk, 2005: 15). 

b. Kredibilitas 

Kredibilitas jika di bicarakan secara sempit merupakan sebuah 

organisasi merujuk pada seberapa jauh organisasi tersebut dapat di 

percayai, semisal apakah sebuah informasinya di anggap terpercaya, 

program-program dan layanan-layanannya sehat, atau sifatnya yang 

dianggap memiliki integritas (Miler dkk, 2005: 16). 

c. Pertanggung jawaban 

Pertanggungjawaban itu berdasarkan pada anggapan bahwa warga 

negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas 

tindakan mereka entah perorangan dan struktur-struktur itu pihak 

berwenang di pemerintahan, perusahaan, atau pemimpin masyarakat. 
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Berdasarkan pemahaman ini, menjadikan sebuah tantangan bagi para 

pembela adalah mengganggap badan-badan yang beranekaragam ini 

bertanggung jawab agar kepentingan terbaik masyarakat dapat 

terlayani dan selanjutnya bagaimana warga negara dapat dimobilisasi 

untuk menyelesaikan tugas. Pertanggungjawaban di sini juga di bagi 

menjadidua diantaranya adalah pertanggungjawaban secara publik 

yang berurusan terhada masyarakat luas, dan selanjutnya dalah 

pertanggungjawaban internal yang dimana ini berurusan dengan 

internal dalam sebuah organisasiatau lembaga yang terkait. (Miler 

dkk, 2005: 17-20). 

d. Kekuasaan 

Kekuasaan dapat datang karena menggunakan humor dan akal 

sehat maupun dari menyajikan masalah-masalah dalam bahasa yang 

mudah dimengerti dan manusiawi, menceritakan kisah-kisah manusia 

yang nyata dan tentang masalah konkret yang mereka hadapi dalam 

kehidupan. 

 Menekankan bahwa organisasi-organisasi dapat memperoleh 

kekuatanbila sebuah kelompok memiliki banyak anggota aktif atau 

sejumlah besar komunitas ang dilayaninya, dan bila memiliki suatu 

dengan koalisi yang kuat ,rekan ang menonjol dan berpengaruh dan 

koneksi dengan organisasi internasional. Kekuasaan juga muncul 

dikarenakan kredibilitas dan legitimasi entah kelompok-kelompok itu 

memiliki informasi yang handal, masalah dan argumen yang 

meyakinkan, strategi advokasi yang menarik dan entah mereka 
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berbicara dengan kewibawaan yang diakui dan di hormati karena 

berasal dari sumber tertentu yang sah. (Miler dkk, 2005:23) 

5. Unsur-unsur Pokok Advokasi Sosial  

Teknik dan strategi advokasi yang spesifik memang beragam, tetapi 

unsur-unsur berikut ini merupakan bagian dari advokasi yang efektif. 

Karena hanya merupakan bagian maka tidak perlu menggunakan setiap 

bagian tersebut untuk menciptakan strategi advokasi. Kecuali unsur-unsur 

ini tidak perlu di gunakan sesuai dengan urutan yang di sajikan. Jadi 

peneliti dapat memilih dan menggabungkan unsur-unsur yang paling 

penting bagi peneliti (Sharma, 2004:10). 

Setelah mempelajari unsur-unsur di dalam bagan tersebut, peneliti 

akan mengetahui bahwa beberapa di antara konsepnya dipinjam dari 

beberapa disiplin ilmu yang lainnya, dimana di antaranya ada dalam 

disiplin ilmu pengetahuan sosial, pemasaran sosial dan analisis prilaku.   

 

Diagram 2.1 Diagram Advokasi Sosial 

Sumber: Pengantar Advokasi Panduan Latihan, Ritu R Sharma 2004 
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a. Membentuk Koalisi 

 Seringkali kekuatan advokasi terdapat pada beberapa orang yang 

mendukung tujuan umum advokasi. Khususnya di mana demokrasi 

dan advkasi merupakan fenomena yang baru, yang melibatkan 

sejumlah besar orang yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda 

itu dapat memberikan jaminan keamanan bagi advokasi maupun 

untuk membentuk dukungan politik. Di dalam suatu organisasi 

sekalipun pembentukan koalisi, misalnya melibatka orang dari 

berbagai bagian di dalam menusun program baru, dapat membantu 

membentuk kesepakatan untuk bertindak. 

b. Memilih Tujuan Advokasi  

Masalahnya mungkin sangat kompleks. Agar usaha advokasi itu 

berhasil tujuan umumnya harus di persempit sampai pada tujuan 

advokasi yang didasarkan jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang 

telah di pertimbangkan dari tujuan advokasi dan pertanyaan tersebut 

telah disusun sebelunya. 

c. Menggunakan Data dan Penelitian untuk Advokasi 

Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk 

membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan 

ditangani, mengidentifikasi solusi bagi masalah tersebut, dan 

menentukan tujuan yang realistis. Terkecuali, data ang baik itu sendiri 

dapat menjadi argumentasi yang menarik.  
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d. Mengidentifikasi Sasaran Advokasi 

Jika masalah da tujuanya telah di pilih usaha advokasi itu harus 

diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan yang memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan dan idealnya, kepada orang yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan itu. 

e. Mengembangkan dan Menyampaikan Pesan Advokasi 

Berbagai macam sasaran advokasi memberikan tanggapan terhadap 

pesa yang berbeda-beda pula. Misalkan, seorang pengerak giat-giat 

kemanusiaan mungkin tergerak hatinya ketika tahu beberapa 

banyaknya orang di wilayahnya yang menaruh kepedulian terhadap 

problem tersebut. Bagaimana cara seorang tersebut mengambarkan 

dengan gamblang terhadap permasalahan yang di hadapi dengan cara-

cara yang mudah di pahami dan dengan harapan nantinya orang yang 

telah di berikan pemahaman tersebut menaruh kepeduliannya 

terhadap masalah yang telah di kemukankan san syukur jjika orang 

tersebut juga bersikap sama untuk membantu menyelesaikan masalah 

yang di hadapi. 

f. Membuat Presentasi yang persuasif pada Advokasi 

Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang 

merupakan tokoh kunci  seringkali terbatas tidak adanyakepastian 

eaktu yang jelas. Seorang mungkin memerikan satu kesempatan 

bertemu untuk mendiskusikan masalahnya, atau seorang mentri 

mungkin hanya mempunyai waktu lima menit di dalam suatu 
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konferensi untuk berbicara. Persiapan yang cermatdan mendalam 

untuk membuat argumen yang meyakinkan dan gaya penyajian 

mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit itu menjadi 

advokasi yang berhasil. 

g. Mengevaluasi Usaha Advokasi 

Untuk menjadikan sebuah pelaksana advokasi yang efektif 

diperlukan umpan balik dan evaluasi terus-menerus mengenai usaha 

advokasi yang di laksanakan. Kegiatan advokasi terjadi selama proses 

advokasi iti dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi perlu di 

tentukan bagaimana akan memantau sebuah rencana pelaksanaannya. 

Dalam hal ini indikator sebagai ukuran dan hasil yang di capai perlu 

dipersiapkan. Apaka dari inikator yang telah di tetapkandapat 

terlaksana, apakah dapat berjalan sesuai rencana hal tersebut yang 

nantinya di evaluasi, dan ada beberapa hal lainnya yang perlu di bahas 

dalam proses advokasi. Kegiatan advokasi yang biasanya berada 

dalam lingkungan atau situasi yang bergejoak menjadikan seringnya 

kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti proses yang 

sebagaimana mestinya, namun proses advokasi yang sesuai akan 

membantu advokad merencanakan langkahnya dengan bijaksana, 

dengan menggunakan sumber daya secaraefisien, dan tetap fokus 

pada tujuan advokasi. 
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C. Anak Jalanan 

1. Pengertian Anak Jalanan 

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang ada dalam kandungan. 

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau atau kadang 

disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri - usulan Rano Karno 

takkala iya menjabat sebagai Duta Bersar UNICEF -, sesungguhnya 

mereka adala anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari 

perlakuan kasihsayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini 

sudah harus beradapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan 

sangat tidak bersahaat. Definisi anak jalanan juga di kemukakan oleh 

UNICEF, dalam pernyataan berikut “Anak jalanan merupakan anak-

anakyang berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari 

keluarga, sekolah dan lingkunan masyarakat terdekat, larut dalam 

kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya”. Di berbagai sudut kota, 

sering terjadi, anak jalanan bertahan hidup dengan cara-cara yang secara 

sosial kurang atau bahkan tidak dapat di terima masyarakat umum 

sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keteraksaan untuk 

membantu keluarganya. Tidak larang pula mereka dicap sebagai 

penggangu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga 

yangnamanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan 

mereka (Suyanto, 2013: 199-200). 
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Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat 

tepat untuk mengambarkan kndisi dan kehidupa anak jalanan. Marginal 

karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang 

kariernya, kurang di hargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan 

prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus 

ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi 

kesehatan maupunsosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena 

mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (bargaining position) 

yang sangat lemah, tersuborganisasi, dan cenderung menjadi objek 

perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman ataupun oknum 

aparat yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2013: 200). 

2. Faktor Penyebab Anak Jalanan 

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak 

terjerumus dalam kehidupan di jalan, seperti: kesulitan keuangan keluarga 

atau tekanan kemiskinan, ketidak harmonisan rumah tangga orang tua dll. 

Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil 

inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalan. Kadang kala 

pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk 

hidup di jalan. 

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan 

children of the street, menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di 

jalan bukanlah sekedarkarena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, 

melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan 

rumah tangga orangtuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di 
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jalan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih 

memberikan alternatif di bandingkan dengan hidup di dalam keluarganya 

yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Jika 

dijalanan, anak-anak itu dapat lari dari ancaman tindakan kekerasan, 

tetapi di keluarganya justru mereka harus menerima nasib begitu saja saat 

dipukuli oleh orang-orang dewasa di sekitarnya (Suyanto, 2013: 211-

212). Jadi dalam penjelasan tersebut anak-anak di hadapkan dengan 

sebuah realita dimana tidak ada kenyamanan yang seharusnya mereka 

dapatkan di rumah leh karena itu merka lebih memilih untuk hidup di 

jalanan dengan segala resiko yang nantinya akan menghantui mereka. 

Meski tidak selalu terjadi, tetapi acap ditemui bahwa latar belakang 

anak-anak memilih hidup di jalananadalah karena kasus-kasus child 

abuse (tindakan yang salah pada anak-anak). Anakyang hidup dengan 

orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa kekerasan sering kali 

menampar anak karena kesalahan kecil, melakukan pemukulan sampai 

dengan tindakan penganiayaan jika semuanya sudah dirasa melampaui 

batas toleransi anakitusendiri, sub-kultur kehidupan urban yang 

menawarkan kebebasan, kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga 

“perlindungan” kepada anak-anak yang minggat dari rumah akibatdi 

perlakukan salah telah menjadi daya tarik yang luar biasa.  

3. Pendekatan Anak Jalanan 

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal di perkotaan 

yang mengalami proses dehumanisasi. Mereka bukan saja harus mampu 

bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak 
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bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak. Tetapi 

lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan masyarakat, menjadi 

objek pemerasan berbagai pihak, sesama teman, preman atau oknum 

aparat, sasaran eksploitasi, korban pemerkosaan dan segala bentuk 

penindasan lainnya. (Suyanto, 2013: 212). Maka dari itulah perlu adanya 

sebuah perhatian yang lebih untuk menangani permasalahan tersebut, di 

karenakan ini berkaitan dengan anak, maka dari itu perlu adanya tindakan 

yang cukup hati-hati danmemalui pertimbangan yang nantinya tidak akan 

merugikan pihak manapun, terutama terhadap anak jalanan itu sendiri. 

Untuk menangani permasalahan anak jalanan hingga ke akar-akarnya, 

yang di butuhkan bukanlah program bantuan yang sifatnya karitatif atau paket-

paket prgram yang di dropping begitu saja dari pusat. Sikap kreatif dengan 

cara memperlakukan anak-anak jalanan sebagai objek lama, memberikan 

santunan dan bantuan yang sifatnya temporer niscaya hanya akan melahirkan 

ketergantungan dari anak jalanan terhadap belas kasih para penderma, dan 

bahkantidak mustahil akan hanya meniadakan keberdayaan dan tekat self  help 

anak-anak jalanan itu sendiri. Sedangkan pemerintah paket-paket bantuan 

yang sifatnya top-down dalam bentuk program ang sifatnya massal dan tidak 

kontekstual tidak mustahil pula jika di sana timbul berbagai bias rawan 

penyimpangan (Suyanto, 2013: 214). 

Menurut Lusk (Sudrajat, 1997: 4) untuk menangani anak-anak yang 

bekerja/ tinggal di jalan meliputi Pertama, street based, yakni model 

penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal 

kemudian para street edocator datang kepada mereka: berdialog, 
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mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinta, serta 

menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak 

dierikan materi pendidikan dan keterampilan di samping itu anak jalanan 

juga memperoleh keangatan hubungan dan perhatian yangbisa 

menumbuhkan kepercayaansatu sama lain yang berguna bagi pencapaiaan 

tujuanintervensi. Di sini prinsip pendekatan yangdi pakai biasanya adalah 

“asih, asah, dan asuh”. 

Kedua, centre base, yakni pendekatandan penanganan anak jalanan di 

lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung 

dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seprti pada malam hari 

diberikan makan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan 

bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan 

disediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuan dasar, 

kesehatan, kesenian, dan pekerjaan bagi anak jalanan.  

Ketiga, community based, yakni model penanganan yang melibatkan 

seluruh potensi masyaraka, terutama keluarga atau orang tua anak 

jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar 

tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga di 

berikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuan anak dan upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak mereka diberi 

kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian 

waktu luang dan kegiatan lain yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup 

melindungi, mengasuh, dan memenui keutuhan anak-anak secara mandiri. 
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Memberu perlindungan anak secara advokasi, mencegah anak jalanan 

agar tidak menjadi korban tindakan eksplitatif dan ancaman kekerasan, 

melakukan upaya pemberdayaanyan di gabung dengan usaha perbaikan 

peraturan atauu hukum yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-

anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjjadi haknya adalah 

upaya riil yang menjadi agenda bersama anatara pihak pemerintah, LSM, 

dan masyarakat umum.    

4. Isu Prioritas Anak Jalanan 

Jika lebih di telusuri dan lebih di perinci barang kali akan  ada 

puluhan hingga ratusan kasus beragam yang di hadapi oleh anak-anak 

yang berda di jalanan. Namum paling tidak ada beberapa masalah yang 

telah peneliti rangkum dari berbagai sumber menjadi prioritas anak 

jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak. 

Masalah pokok tersebut diantarana adalah: 

a. Adanya kekeliruan cara atau pola pikir bisa di sebut juga salah 

persepsi dan sikap prejudiec sebagai masarakat terhadap 

keberadaan anak jalanan. 

b. Mekanisme koordinasi dan sistem kelembagaan penanganan anak 

jalanan yang belum atau kurang berkembang.  

c. Gaya hidup dan perilaku anak jalanann yang terkadang nantinya 

akan berakibat merugikan keselamatan dirinya sendiri diantaranya 

adalah seperti berkelahi, seks bebas, ngelem, mengkonsumsi obat-

obatan terlarang minum-minuman keras dan lain sebagainya. 
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d. Ancama gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi anak-anak 

jalanan yang bekerja melampaui batas wajar dan kondisi 

lingkungan tempat mereka bekerja. 

e. Adanya bentuk intervensi dan sikap yang sewenang-wenang dari 

pihak luar terhadap anak alanan, baik itu atas nama hukum 

ataupun para preman yang merasa memiliki kekuasaan lebih. 

f. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis 

orang tua yang relatif memiliki kekurangan dari segi ekonomi dan 

dari segi keharmonisan rumah tangga, sehingga menadikan anak 

memiliki perasaan yang tidak kondusif bagi proses masa tumbuh 

kemang secara layak. 

g. Miat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang rendah dan 

terbatas, dikarenakan tidak dimiliki orangtua wali atau 

kesempatan belajar ang memadai. 

h. Ada beberapa anak jalanan yang tengah berada dalam sebuah 

masalah, masalah tersebut datang entah itu karna ulahna sendiri 

atau karena ketidaktahuanya terhadap bahaya dari suatu hal atau 

tindakan tertentu. 

Anak jalanan pada hakikatnya adalah korban dan fenomena yang 

timbul sebagai efek samping dari kekeliruan atau ketidak tepatan 

pemilihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan 

pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu 

memusatkan di berbagai kota besar. 
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Satu hal yang penting di catat, program apa pun yang akan dilakukan 

dan endekatan apa yang di pilih, modal awal yang akan di butuhkan 

untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap 

empati dan komitmen yang benar-benar tulus dari kita semua. 

Bagaimanapu anak jalanan adalah anak-anak kita, dan mereka nerhak 

memperoleh kesempatan yang luas untuk menyongsong masa depan 

mereka secara lebih baik. 

 

D. Komunitas 

1. Pengertian Komunitas 

Kata community adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu “Cum” yang 

mengandung arti together (kebersamaan) dan “Munus”, yang bermakna 

the gift (memberi) antara satu sama lain. Maka dapat di artikan bahwa 

komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dam mendukung 

antara satu sama lain. Wenger (2002: 14) menjelaskan bahwa komunitas 

itu adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian atau 

kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta 

keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus. Selain 

itu, pengertian komunitas ada yang mengacu pada orang yang 

berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama yang khusus, seperti 

anak-anak jalanan atau kelompok sosial masyarakat yang bertujuan untuk 

lebih memperhatikan tentang anak-anak alanan. 

Menurut Wenger (2002: 24) Komunitas mempunyai berbagai macam 

bentuk dan karakteristik, diantaranya: 
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a. Besar atau Kecil, mengacu kepada keanggotaan di beberapa 

komunitas. Besar atau kecilnya anggota di suatu komunitas tidak 

menjadikan sebuah masalah, meskipun demikian komunitas yang 

memiliki banyak anggota biasanya di bagi menjadi sub divivi 

berdasawran wilayah sub tertentu. 

b. Terpusat atau Terbesar, sebagian besar suatu komunitas berawal 

dari sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama atau 

memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Sesama anggota dsaling 

berinteraksi secara tetap serta ada beberapa komunitas yang 

tersebar di berbagai wilayah lainnya. 

c. Berumur panjang atau Berumur Pendek, komunitas dalam 

perkembangannya memerlukna sebuah waktu yang cukup lama, 

sedangkan jangka waktu keberadaan sebuah komunitas sangat 

beragaam. Ada beberapa komuitas yang memiliki jangaka waktu 

yang lama tetap eksis, namun ada pula sebaliknya yang hanya 

memiliki janga waktu yang singkat. 

d. Internal atau Eksternal, sebuha komunitas ini dapat bertahan 

sepenuhnya itu dapat di tentukan dari adanya unit bisnis 

mandirikah atau dapat di tentukan dengan cara bekerjasama dengan 

organisasi yang berbeda. 

e. Homogen atau Heterogen, komunitas yang memiliki kesamaan 

dalam latar belakang serta ada yang juga memiliki perbedaan. Jika 

sebuah komunitas berasal dari kesaman latar belakang maka aka 

lebih mudah terjalin komunikasi dan hal-hal lainnya, sedangkan 
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sebaliknya jika komunitas terdiri dari beragai macam latar 

belakang yang berbeda tentu di perlukan eaktu untuk saling 

menghargai dan harus memiliki rasa toleransi. 

f. Spontan atau di sengaja, berdirinya sebuah komunitas terkadang 

ada yang beberapa di dasari atas dasar kesengajaan, karena adanya 

intervensi atau usaha dari pengembangan diri organisas. Anggota 

secara sepontan bergabung karena kebutuan akan berbagai 

informasi dan di karenakan memiliki minat yang sama. 

g. Tidak di kenal atau Dibawah sebuah institusi, komunitas memiliki 

berbagai macam hubungan dengan organisasi luar lainnya, baik itu 

yang memiliki tujuan yang sama ataupun tidak, baik itu komunitas 

yang sangat di kenal dan di perhitungkan keberadaannya atau 

bahkan dengan komunitas yang berdiri di bawah naungan sebuah 

institusi tertentu. 

2. Prinsip dasar Pemberdayaan Komunitas 

Menurut Rubin (Sumaryadi, 2005: 94-96) mengemukakan lima prinsip 

dasar pemberdayaan komunitas diantaranya adalah: 

a. Pemberdayaan komunitas memerluka  break even dalam setiap 

kegiatan yang di kelola, meskipun berbeda dengan organisasi 

bisnis, dimana dalam pemberdayaan kommuitas keuntungan yang 

diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau 

kegiatan pembangunan lainya. 

b. Pemberdayaan komunitas selalu melibatkan partisipasi masyarakat 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan ang dilakukan. 
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c. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat 

memaksimalkan sumber daya, terkhususnya dalam hal pembiyaan. 

d. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas, kegiatan 

elatihan merupakan unsur. 

e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagi 

penghubung antara kepentingan pemerintahyang bersifat makro 

dengan keprntingan masyarakat yang bersifat mikro. 

Ruang lingkup Pemberdayaan Komunitas mencakup berbagai program 

pemberdayaan. Program-program tersebut meliputi: Pemberdayaan 

ekonomi, Pemberdayaan politi, Pemberdayaan sosial dan budaya dan 

Pemberdayaan lingkungan. Manaat besar dari pemberdayaan komunitas 

itu sendiri adalah memungkinkan mengembangkan ataupun meningkatkan 

sebuah bakat dan minat yang terpendam di dalam setiap individu. Tana 

membedakan kearifan lokal bertujauan untuk menciptakan kesadaran akan 

sebuah hak dan kewaiban masyarakat untuk mewuudkan kehidupan yang 

sejahtera dan mandiri. Pemberdayaan komuniyas diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan sumberr daya manusia. Dengan peningkatan 

kualitas pendidikan, kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan 

kemiskinan. 


