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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya perlu diperhatikan 

kesejahteraan sosialnya. Fase usia anak merupakan fase yang rentan dan masih 

bergantung pada orang dewasa. Mereka adalah aset masa depan karena akan 

menggantikan generasi pendahulu dalam mengurus dan mengatur kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada empat prinsip dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak, pertama prinsip non diskriminasi, kedua selalu 

berorientasi pada kepentingan terbaik anak, ketiga prinsip kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak dan keempat prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Hadi 

Supeno, 2010:17). Pada dasarnya semua.masyarakat.memiliki Hak Asasi Manusia 

yang melekat sejak lahir,.begitupun seorang anak,.selain.memiliki Hak Asasi 

Manusia mereka juga memiliki Hak Anak, yang.mana keduanya.tidak.bisa 

dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu.diterapkannya kesadaran untuk lebih 

memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan 

pendidikan,  hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan akses 

kesehatan, hak untuk mendapatkan kesamaan. (kumparan.com/2019). 

Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Keberadaan anak perlu 

mendapat jaminan hukum dari pemerintah. Ada beberapa regulasi yang terkait 

terminologi anak. Adapun perundang-undangan yang terkait dengan terminologi 
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anak, yaitu: (a) Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 

(enam belas) tahun; (b) Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa 

adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu 

kawin; (c) Pasal I Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 

2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan; (d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan 

Anak Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; (e) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; (f) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Anak adalah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; (g) Pengertian 

Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) 

tahun 1989 menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 

(delapan betas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 

kedewasaan dicapai lebih awal (Sugianto, 2010:1) 

Hak anak berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu hak hidup, 

hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Untuk memenuhi hak 

hidup dan tumbuh kembang anak, keluarga, masyarakat dan pejabat yang mengurusi 
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rakyat berkewajiban memberikan makanan yang bergizi dan memberikan akses 

pendidikan. Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk 

diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu juga melindungi anak yang 

tidak memiliki orang tua dan anak dalam pengungsian. Anak yang paling rentan 

mengalami diskriminasi, kekerasan, rentan terkena penyakit dan juga perilaku 

menyimpang adalah anak jalanan, karena mereka dihadapkan pada situasi dan kondisi 

harus tetap bertahan hidup dibawah tekanan berbagai macam permasalahan yang ada 

di jalanan.  

 Menurut Departemen Sosial RI (2005:5), Anak jalanan adalah anak yang 

mengahbiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan dan hidup sehari-

hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliarann di jalan dan tempat-

tempat umum lainnya. Penyebab munculnya anak jalanan dikarenakan faktor 

ekonomi yang rendah, lingkungan sosial, kondisi internal keluarga dan lain 

sebagainya. Pada dasarnya, semua anak berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, 

baik pada aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Begitu pula dengan anak 

jalanan, mereka memiliki hak yang sama dengan semua anak pada umumnya. Dalam 

undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan sosial anak, menjelaskan 

bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 4 tahun 1979). 
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Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak. Program 

ini merupakan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak dengan memenuhi 

subsidi kebutuhann dasar, penguatan orang tua/keluarga, pelayanan sosial, dan 

lembaga kesejahteraan (Yasmin dkk, 2015:5)  

Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang no 11 tahun 2009 

yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, dan sosial warga negara. 

Dalam hal ini, substansi dari adanya program kesejahteraan sosial anak adalah agar 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak sehingga dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan anak, maka hal yang utama yang harus 

diperhatikan adalah pemenuhan hak anak. Hak anak merupakan hak yang dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua agar 

anak terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. (Yasmin dkk, 

2015:11). Adanya hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya secara penuh.      

Dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti yang diteliti oleh Dian Nurkholis 

tahun 2014 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk 

Anak.Rentan.Jalanan di Yayasan Domore yogyakarta. Penelitian ini bertujuan. untuk 

menjelaskan proses.PKSA dalam kegiatan.yang.dilakukan.oleh.Yayasan Domore dan 

manfaat Program Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 
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bahwa dalam pelaksanaan PKSA dilakukan dengan kegiatan edukasi dan non-edukasi 

dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga (family-centered intervention), 

yaitu penanganan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan 

keluarga.  

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Yuni Permataningtyas 2016 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak “Berbasis Keluarga” (Studi tentang 

Peran LKSA “Harapan Umat” di Kota Malang) menjelaskan bahwa dalam proses 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA Harum Malang berperan sebagai 

fasilitator, yaitu dengan memberikan fasilitas berupa sanggar dalam pelaksanaan 

kegiatan TK Alternatif “Tholibul Haq” dan bimbingan belajar anak SD di masing-

masing komunitas. Sebagai konselor, dengan melakukan home visit setiap satu bulan 

sekali. Sebagai penghubung, dengan menghubungkan antara anak dampingan dengan 

keluarga serta antara anak dampingan dan lembaga. 

Penelitian ketiga, oleh   Dwi Susilowati tahun 2017 tentang Kebijakan Anak 

Jalanan di Kota Malang menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Sosial mengacu pada 

tiga hal untuk mengentaskan permasalahan anak jalanan yaitu pertama, 

fungsi.pencegahan.dilakukan.dengan.cara.sosialisasi.kepada.anak.jalanan melalui 

kerja sama dengan LSM ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kedua, 

fungsi.rehabilitasi..Anak.jalanan yang hasil razia Operasi Simpatik kemudian di data 

dan.ditampung.di LIPONSOS (Lingkungan Pondok  Sosial) yaitu.tempat yang 

disediakan.untuk membina.anak-anak.jalanan.yang.terjaring.dalam razia. Dan yang 
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ketiga adalah fungsi.pemberdayaan. Pemberdayaan.ini.dimaksudkan agar nantinya 

anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat 

mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal ini diharapkan secara perlahan dapat 

membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. 

Penelitian keempat, oleh Dysa Restiani tahun 2014 tentang Strategi Pelayanan 

Sosial Anak Jalanan Melalui Pendampingan Luar Keluarga (Studi.  kasus di 

Development Center For Street Children, Bambu Apus Jakarta Timur) menghasilkan 

kesimpulan bahwa di.dalam.pendampingan.luar.lembaga,.pihak dari 

lembaga.memberikan.beberapa.pelayanan.seperti.kesehatan, test psikologi, FDS, dan 

memberikan uang pendidikan untuk anak. Program pendampingan luar. lembaga 

mengajarkan.orang tua.bagaimana.cara.mengasuh.anak.yang.benar, dan memberikan 

arahan kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya turun. kejalanan lagi. 

Penelitian terakhir, oleh Kurniyadi.tahun.2014 yang berjudul Pembinaan 

Anak.Jalanan.Melalui.Lembaga.Sosial.(Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di 

Lembaga Sosial Yayasan Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan), hasil 

penelitian menjelaskan bahwa dengan.adanya.pembinaan.anak.jalanan.yang 

dilakukan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi, tampak perubahan pada diri anak-

anak.tersebut. Dengan.adanya.pembinaan.tersebut, mereka.lebih.mempunyai.arah 

dan.tujuan.hidup. 
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Dari kelima hasil penelitian yang telah dicantumkan diatas, memiliki topik 

yang sama namun dengan hasil yang berbeda-beda. Persamaan peneliti diatas yaitu 

bagaimana peran lembaga serta komunitas dalam melakukan peningkatan 

kesejahteraan sosial anak jalanan. Perbedaan penelitian diatas yaitu dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan, bermacam cara telah dilakukan. 

Beberapa lembaga mengupayakan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan 

memberikan bantuan sosial dan ada juga sebagian dari lembaga yang mengintervensi 

keluarga anak jalanan tersebut agar mereka tidak lagi turun kejalan. 

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan, Komunitas Save 

Street Child Malang (SSCM) adalah salah satu dari sekian komunitas yang ada di 

Kota Malang yang bergerak dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial anak 

jalanan. Banyaknya komunitas di Kota Malang khususnya yang bergerak dibidang 

sosial dan pendidikan menerangkan bahwa begitu banyak Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga lahir berbagai komunitas untuk membantu 

menyelesaikan terkait permasalahan sosial. Menurut Dinas Sosial Kota Malang tahun 

2017, ada 108 jumlah anak jalanan, 7 anak balita terlantar, 29 anak yang berhadapan 

dengan hukum, 10 anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan  3 anak yang 

menjadi tindak kekerasan (Dinas Sosial Kota Malang 2017). 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji tentang “Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Bidang Pendidikan Berbasis 

Komunitas (Studi Tentang Peran Komunitas Save Street Child Malang), guna 

mengetahui secara langsung peran dan upaya Komunitas Save Street Child Malang 

terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan yang berdasarkan 

pada program komunitas tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di bidang pendidikan 

berbasis komunitas merupakan latar belakang masalah dari penelitian ini. Secara 

lebih jelas permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam: 

 Bagaimana upaya Save Street Child Malang dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Bidang Pendidikan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan beberapa tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

 Untuk menjelaskan upaya komunitas Save Street Child Malang dalam 

peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di bidang pendidikan. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

wawasan ilmu pengetahuan kesejahteraan sosial khususnya tentang 

upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak  jalanan di bidang 

pendidikan. 

b. Bermanfaat untuk memperkaya refrensi penulisan mengenai 

pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di 

bidang pendidikan berbasis komunitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberi referensi terkait dengan upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial anak jalanan di bidang pendidikan berbasis 

komunitas 

b. Sebagai bahan masukan terhadap Save Street Child Malang terkait 

dengan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosial anak jalanan di bidang pendidikan 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, ruang lingkup penelitian yaitu meliputi: 

1. Profil Save Street Child Malang 

2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Save Street 

Child Malang. 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial anak jalanan berbasis komunitas di kota malang.  

 


