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Abstrack 

Poverty by disability indicator value a person's income in meeting their needs, resulting in 

limited fulfillment of family welfare, both need to be primary or secondary. The authors used 

in this thesis, an empirical study and discussed the problems of what causes the high street 

children, street children how policy development in the field of social services in the city, and 

how to alleviate the legal protection of street children and street children in the city of 

Medan. Alleviation efforts can be carried out by the Children's Home, a family care or 

adoption of the child (Article 6 Paragraph 2 PP.No.2 Year 1998). And that is the legal 

protection of children's rights are the rights that arise in children (street children) to get 

protection (protection rights) are essential in the life of every State, the right thus causing an 

obligation that must be met by the State through the device called the law in order to create 

governance of the nation, state, and society to protect the rights of the child. And efforts in 

child welfare is first and foremost the responsibility of the parents. 

Key Words: legal protection, street children 

 

Intisari 

Kemiskinan dengan indikator ketidakmampuan nilai pendapatan seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, berakibat pada terbatasnya pemenuhan kesejahteraan keluarga, baik 

kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian yang digunakan penyusun 

dalam skripsi ini, merupakan penelitian empiris dan dibahas dengan permasalahan apa faktor 

penyebab tingginya anak jalanan, bagaimana kebijakan pembinaan anak jalanan di dinas 

sosial di kota medan, dan bagaimana cara pengentasan anak jalanan dan perlindungan hukum 

bagi anak jalanan di kota Medan. Usaha pengentasan ini dapat dilakukan oleh Panti Asuhan, 

asuhan keluarga atau pengangkatan anak (Pasal 6 Ayat 2 PP.No.2 Tahun 1998). Dan yang 

dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada 

anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) yang hakiki dalam 

setiap kehidupannya dari Negara, dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar 

tercipta tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-

hak asasi dari anak. Serta usaha dalam kesejahteraan anak yang pertama dan terutama adalah 

menjadi tanggung jawab orang tua.  

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak jalanan 
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A.  Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang sedang melanda 

Indonesia sejak Tahun 1997 yang ditandai 

dengan terjadinya krisis moneter  hingga 

berlakunya kebijakan menaikkan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) awal maret 2005, 

mengakibatkan banyak  terjadinya 

peningkatan jumlah penduduk yang berada 

dibawah garis kemiskinan.  Kelompok ini 

disebut juga oleh Suyanto sebagai “masa 

rentan, kelompok marjinal” atau masyarakat 

miskin. Saat ini ada 37,4% dari total 

penduduk yang mencapai 227 juta jiwa lebih 

berada di bawah garis kemiskinan
1
. Belum 

ada angka yang pasti mengenai jumlah anak 

jalanan saat ini. Komisi  Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) memperkirakan, pada 

tahun 2006 lalu terdapat  sekitar 150 ribu 

anak jalanan Indonesia, dengan konsentrasi 

terbesar di Jakarta.  Sementara pada tahun 

2007 di Sumatera Utara, Yayasan KKSP 

(Kelompok Kerja Sosial Perkotaan) 

memperkirakan jumlah anak jalanan 

sebanyak 5000 anak jalanan
2
.  Namun 

berdasarkan data yang telah di peroleh dari 

Dinas Sosial Kota Medan pada  tahun  2008 

jumlah anak jalanan berjumlah sekitar 220 

jiwa,  dan pada bulan  Oktober 2009 jumlah 

anak jalanan meningkat khususnya di kota 

                                                           
1
     Badan Pusat Statistik, ”Statistik Anak Jalanan”,  

2009,  <http://BPS.com/2009/08/anak-jalanan.html/>, 

[19/03/2012] 
2
      Yayasan Kelompok Kerja Sosial 

Perkotaan”Jumlah Anak Jalanan”, 2009, 

<http://KKSP.com/2009/05/jumlah-anak-

jalanan.html/>, [27/03/2012] 

Medan berjumlah  sekitar 375 anak atau 

meningkat 1,8 % dibanding tahun 2008 yang 

hanya 150 anak jalanan. Terjadinya 

peningkatan jjumlah anak tersebut 

disebabkan faktor kemiskinan  ditengah 

himpitan ekonomi keluarga yang melanda
3
. 

Fenomena merebaknya anak jalanan 

di Indonesia merupakan persoalan sosial  

yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan 

memang bukan merupakan pilihan yang  

menyenangkan, karena mereka berada dalam 

kondisi yang tidak memiliki masa depan  

yang jelas, dimana keberadaan mereka 

seringkali menjadi ”masalah” bagi banyak  

pihak keluarga, masyarakat dan negara. 

Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan  

tampaknya belum begitu besar, padahal 

mereka adalah saudara kita, mereka juga  

adalah amanah Allah yang harus dilindungi, 

dijamin hak-haknya, sehingga 

tumbuhkembang manjadi manusia dewasa 

yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan  

cerah. Bahwa dalam dampak krisis moneter 

dan ekonomi  kaitannya dengan anak jalanan 

adalah: 

1. Orang tua mendorong anak untuk 

membantu ekonomi keluarga. 

2. Pola pendidikan dan pengasuhan yang 

salah terhadap anak oleh orang tua 

sehingga menyebabkan anak lari kejalan. 

                                                           
3
      Badan Pusat Statistik,”Statistik Anak Jalanan”, 

2009,  <http://BPS.com/2009/08/anak-

jalanan.html/>,, ibid 
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3. Anak terancam putus sekolah karena 

orang tua tidak mampu membayar uang 

sekolah. 

4. Makin banyaknya anak yang hidup di 

jalanan karena biaya kontrak rumah  

meningkat.  

5. Timbulnya persaingan dengan pekerja 

dewasa di jalanan, sehingga terpuruk 

melakukan pekerjaan yang beresiko 

tinggi terhadap keselamatannya dan 

eksploitasi anak oleh orang dewasa di 

jalanan. 

6. Anak lebih lama berada di jalanan 

sehingga mengundang masalah lain. 

7. Anak jalanan lebih lama menjadi korban 

pemerasan dan eksploitasi seksual,  

terutama terhadap anak jalanan yang 

perempuan
4
. 

Anak-anak jalanan di Kota Medan 

beraneka ragam, diantaranya sebagai 

pengamen, pedagang koran, pedagang 

rokok, tukang semir sepatu, dan lain 

sebagainya. Mereka terutama beroperasi di 

tempat-tempat keramaian atau umumnya 

seperti di perempatan jalan, pusat-pusat 

pasar, stasiun / terminal bus, pusat 

perbelanjaan. Dan rumah makan yang 

mengizinkan mereka masuk untuk beroprasi 

seperti menyemir sepatu dan mengamen. 

Anak jalanan seringkali menjadi 

objek kekerasan, anak jalanan harus 

                                                           
4
      Sri Eni Purnamawati dan Ahmad Taufan 

Damanik, Derita Anak Jalanan, Yayasan KKSP, 

2006,  hal 78 

menghadapi berbagai resiko seperti saat 

berada di jalanan. Resiko-resiko yang dapat 

diidentifikasi adalah menjadi korban 

kekerasan (pemerasan, penganiayaan, 

eksploitasi seksual, penangkapan dan modal 

kerja), kelangsungan hidup terancam, 

kurang gizi, minuman keras, penyalah 

gunaan obat, tindakan kriminal dan seks 

bebas
5
. 

Kehadiran anak - anak di jalanan 

adalah sesuatu yang dilematis. Di satu sisi 

mereka mencari nafkah dan mendapatkan 

pendapatan yang membuat mereka bisa 

bertahan hidup dan dapat menopang 

kehidupan keluarga. Namun, di sisi lain 

mereka bermasalah, karena tindakannya 

sering merugikan orang lain, karena 

berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti 

berkata kotor, mengganggu ketertiban di 

jalanan (memaksa pengemudi kendaraan 

bermotor untuk memberi sejumlah uang),  

dan melakukan tindakan kriminal lainnya. 

Menurut pasal 34 UUD 1945 bahwa, 

”Anak terlantar dan fakir miskin dipelihara 

oleh negara”. Pasal ini mengatakan bahwa 

Negara mempunyai tanggung jawab 

terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak 

– anak terlantar, termasuk hak anak jalanan. 

Oleh karena itu hak – hak anak jalanan, pada 

hakekatnya sama dengan hak – hak layaknya 

anak, yaitu hak kemerdekaan, hak 

lingkungan keluarga, hak mendapatkan 

                                                           
5
      Sri Eni Purnamawati dan Ahmad Taufan 

Damanik ,Ibid hal. 80 
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kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, 

rekreasi dan budaya. 

Dalam praktek, hak – hak anak 

tersebut belum sepenuhnya dapat dilindungi. 

Untuk orang tua merupakan pihak utama 

yang bertanggung jawab untuk melindungi 

hak anak, namun harus didukung oleh untuk 

peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial. 

Melihat berbagai kondisi yang 

dialami oleh anak  jalanan, maka Pemerintah 

Kota Medan melalui sub Dinas Sosial telah 

mengadakan program pembinaan anak 

jalanan untuk mengentaskan masalah anak  

jalanan. Program ini sebagai implementasi 

harapan anak jalanan. Misalnya, dengan 

terciptanya lapangan pekerjaan. Anak akan 

terdidik melalui pekerjaan itu dan menjadi 

manusia yang bertanggung jawab. 

Sehingga akhirnya dengan berbagai 

program pembinaan yang diberikan, baik 

kepada si anak maupun kepada keluarganya 

diharapkan mereka tidak kembali lagi ke 

jalanan. Walaupun telah dilakukan program 

pembinaan anak jalanan tetapi kenyataannya 

anak  jalanan masih saja turun kejalan untuk 

melakukan aktifitasnya seperti biasanya ini 

sama dengan das sein dan das sollen yang 

berarti bahwa apa yang telah diprogramkan 

oleh dinas sosial tidak sesuai dengan 

kenyataannya di lapangan yang berarti 

bahwa anak jalanan belum sepenuhnya 

mendapatkan perlindungan hukum sesuai 

dengan kebijakkan yang diperbuat oleh 

Dinas Sosial.  

 

B. Pembahasan 

1. Faktor Penyebab Tingginya Anak 

Jalanan di Jalan Bilal Kota Medan 

Adapun jenis – jenis anak jalanan 

dapat di bedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Anak jalanan on the street / road 

Kategori anak jalanan on the street / 

road atau anak - anak yang ada di 

jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, 

dan meliputi dua kelompok yaitu 

kelompok dari luar kota dan 

kelompok dari dalam kota. 

b.  Anak jalanan of the street / road 

Kategori anak jalanan of the street / 

road atau anak-anak yang tumbuh 

dari jalanan, seluruh waktunya 

dihabiskan di jalanan, tidak 

mempunyai rumah, dan jarang atau 

tidak pernah kontak dengan 

keluarganya
6
 

Berapa hal yang dapat menjadi 

faktor penyebab munculnya anak 

jalanan, yaitu: 

a. Terkait permasalahan ekonomi 

sehingga anak memiliki inisiatif 

sendiri untuk membantu orang tua 

dengan bekerja (dijalanan) 

b. Orang tua “mengkaryakan” anak 

untuk sebagai sumber ekonomi 

                                                           
6
 Tata Sutrajat, Anak Jalanan Dan Masalah Sehari – 

hari Sampai Kebijaksanaan, Bandung: Yayasan 

Akatiga 1996, hal. 152 
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keluarga pengganti peran yang 

seharusnya dilakukan oleh orang 

dewasa. 

c. Migrasi, dan urbanisasi 

menyebabkan terjadinya perubahan 

jumlah anggota keluarga dan gaya 

hidup yang membuat dukungan 

sosial dan perlindungan terhadap 

anak menjadi berkurang. 

d. Kekerasan dalam keluarga menjadi 

latar belakang penting penyebab 

anak keluar dari rumah dan 

umumnya terjadi dalam keluarga 

yang mengalami tekanan ekonomi 

dan jumlah anggota keluarga yang 

besar. 

 

2. Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan 

Untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan secara sempurna maka diperlukan 

beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat 

itu adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

badan / instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan atau kendala 

yang serius. Beberapa kendala / 

hambatan pada saat implementasi 

kebijakan seringkali berada di luar 

kendali para administrator, sebab 

hambatanhambatan itu memang di luar 

jangkauan wewenang kebijakan dan 

badan pelaksana. Hambatan-hambatan 

tersebut tersebut diantaranya mungki  

bersifat fisik. Adapula kemungkinan 

hambatan tersebut bersifat politis, dalam 

artian bahwa baik kebijakan maupun 

tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

melaksanakannya tidak diterima/tidak 

disepakati oleh berbagai pihak yang 

kepentingannya terkait. Kendala-kendala 

semacam itu cukup jelas dan mendasari 

sifatnya, sehingga sedikit sekali yang 

bisa diperbuat oleh para administrator 

guna mengatasinya. Dalam hubungan ini 

yang mungkin dapat dilakukan para 

administrator ialah mengingatkan bahwa 

kemungkinankemungkinan semacam itu 

perlu dipikirkan matang-matang sewaktu 

merumuskan kebijakan. 

b. Untuk pelaksanaan program tersedia 

waktu dan sumber-sumber yang cukup 

memadai. Syarat kedua ini sebagian 

tumpang tindih dengan syarat pertama, 

dalam pengertian bahwa kerap kali ia 

muncul diantara kendala - kendala yang 

bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang 

memiliki tingkat kelayakan fisik dan 

politis tertentu bisa saja tidak berhasil 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Alasan yang biasanya dikemukakan 

ialah terlalu banyak berharap dalam 

waktu yang terlalu pendek, khususnya 

jika persoalannya menyangkut sikap dan 

perilaku. Alasan lainnya ialah bahwa 

para politis kadangkala hanya peduli 

dengan pencapaian tujuan, namun 

kurang peduli dengan penyediaan sarana 

untuk mencapainya, sehingga tindakan-
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tindakan pembatasan terhadap 

pembiayaan program mungkin akan 

membahayakan upaya pencapaian tujuan 

program karena sumber-sumber yang 

tidak memadai. 

c. Perpaduan sumber - sumber yang 

diperlukan benar-benar tersedia. 

Persyaratan ketiga ini lazimnya 

mengikuti persyaratam kedua, dalam 

artian bahwa di satu pihak harus dijamin 

tidak terdapat kandala-kendala pada 

semua sumber-sumber yang diperelukan 

dan di lain pihak pada setiap tahapan 

proses implementasinya perpaduan 

diantara sumber-sumber tersebut harus 

benar-benar dapat disediakan. 

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan 

didasari oleh suatu hubungan Kausalitas 

yang handal. Kebijakan kadangkala 

tidak dapat diimplementasikan secara 

efektif bukan lantaran ia telah 

diimplementasikan secara sembrono / 

asal-asalan, melainkan karena kebijakan 

itu sendiri tidak tepat penempatannya. 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung 

dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. Dalam hubungan ini 

Pressman dan Wildavski 

memperingatkan, bahwa kebijakan-

kebijakan yang hubungan sebab-

akibatnya tergantung pada mata rantai 

yang amat panjang maka ia akan mudah 

sekali mengalami keretakan, sebab 

semakin panjang mata rantai kausalitas, 

semakin besar hubungan timbal balik 

diantara mata rantai penghubungnya dan 

semakin menjadi kompleks 

implementasinya. 

f. Hubungan saling ketergantungan harus 

kecil. kebijakkan yang sempurna 

menurut adanya persyaratan bahwa 

hanya terdapat Badan pelaksana tunggal 

untuk keberhasilan misi yang 

diembannya, tidak perlu tergantung pada 

Badan-badan lain kalaupun dalam 

pelaksanaannya harus melibatkan 

Badan-badan / Instansi-instansi lainnya, 

maka hubungan ketergantungan dengan 

organisasi-organisasi ini haruslah pada 

tingkat yang minimal, baik dalam artian 

jumlah maupun kadar kepentingannya. 

Jika implementasi suatu program tenyata 

tidak hanya membutuhkan serangkaian 

tahapan dan jalinan hubungan tertentu 

meleinkan juga kesepakatan terhadap 

setiap tahapan diantara sejumlah besar 

pelaku yang terlibat, maka peluang bagi 

keberhasilan implementasi program 

bahkan hasil akhir yang diharapkan 

kemungkinan akan semakin berkurang. 

g. Pemahaman yang mendalam dan 

kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan 

ini menharuskan adanya pemahaman 

yang menyeluruh mengenai dan 

kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran 

yang akan dicapai dan yang penting 

keadaan ini harus dapat dipertahankan 

selama proses omplementasi. Tujuan 
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tersebut haruslah dirumuskan dengan 

jelas, spesifik dan lebih baik lagi apabila 

dapat dikuantifikasikan, dipahami,serta 

disepakati oleh seluruh pihak yang 

terlibat dalam organisasi, bersifat saling 

melengkapi dan mendukung serta 

mampu berperan selaku pedoman 

dengan mana pelaksanaan program dapat 

dimonitor 

 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan 

dalam urutan yang tepat. Persyaratan ini 

mengandung makna bahwa dalam 

mengfayunkan langkah menuju 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

disepakati, masih dimungkinkan untuk 

memerinci dan menyusun dalam urutan-

urutan yang tepat seluruh tugas yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pihak 

yang terlibat. Kesukaran-kesukaran 

untuk mencapai kondisi implementasi 

yang sempurna ini tidak dapat kita 

sngsikan lagi. Disamping itu juga 

duiperlukan bahkan dapat dikatakan 

tidak dapat dihindarkan keharusan 

adanya ruangan yang cukup bagi 

kebebasab bertindak dan melakukan 

improvisasi, sekalipun dalam program 

yang telah dirancang secara ketat.  

i. Komunikasi dan koordinasi yang 

sempurna. Persyatratan ini menggariskan 

bahwa harus ada komunikasi dan 

koordinasi yang sempurna diantara 

berbagai unsur atau badan yang terlibat 

dalam program. Hood dalam hubungan 

ini menyatakan bahwa guna mencapai 

implementasi yang sempurna barangkali 

diperlukan suatu sistem administrasi 

tunggal.  

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang 

kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

Persyaratan terakhir ini menjelaskan 

bahwa harus terdapat kondisi loyalitas 

penuh dan tidak ada penolakan sama 

sekali terhadap perintah dari siapapun 

dalam sistem administrasi itu. Apabila 

terdapat potensi penolakan terhadap 

perintah itu maka iya harus dapat 

diidentifikasikan oleh  kecanggihan 

sistem informasinya dan dicegah sedini 

mungkin oleh sistem pengendalian yang 

handal. 

Dalam proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Selanjutnya menawarkan 

suatu pendekatan yang mencoba untuk 

menghubungkan antara isu kebijakan 

dengan implementasi dan suatu model 

konseptual yang mempertalikan kebijakan 

dengan prestasi kerja. Ada  enam variabel 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, 

yaitu: 

a. Sasaran kebijakan 

      Sasaran kebijakan harus jelas dan 

terukur sehingga dapat direalisasikan. 

Apabila standar dan kebijakan kabur, 

maka akan terjadi miti interpretasi dan 
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mudah menimbulkan konflik diantara 

para agen implementasi. 

b.  Sumber Daya 

      Implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumber daya, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya  non manusia. 

c.  Komunikasi antar organisasi dan 

penguatan aktivitas 

      Dalam implementasi program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan 

instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi 

dan kerja sama antara instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

 

d.  Karakteristik Agen Pelaksana 

      Agen pelaksana mancakup struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola – pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

yang semuanya akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. 

e.  Kondisi sosial, ekonomi dan politik  

      Variabel ini mencakup sumber daya 

ekonomi, lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan, sejauh mana kelompok – 

kelompok kepentingan daoat 

memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakteristik 

para partisipan, yakni mendukung atau 

menolak, bagaimana sifat opini publik 

yang ada di lingkungan, dan apakah elit 

politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

f.  Disposisi Implementor 

      Disposisi implementor ini mencakup tiga 

hal, yakni: a) respon implementor 

terhadap kebijakan yang akan 

dipengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan, b) kognisi, 

yakni pemahamannya terhadap 

kebijakan, dan c) intensitas disposisi 

implementor, yakni prefansi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. Variabel – 

variabel kabijakan bersangkutan paut 

dengan tujuantujuan yang telah 

digariskan dan sumber-sumber yang 

tersedia. Pusat perhatian pada badan-

badan pelaksana meliputi baik organisasi 

formal maupun informal, sedamgkan 

komunikasi antara organisasi terkait 

beserta kegiatan - kegiatan 

pelaksanaannya mencakup antara  

hubungan di dalam lingkungan sistem 

politik dan dengan para pelaksana 

mengantarkan kita pada pemahaman 

mengenai orientasi dari mereka yang 

mengoperasionalkan program di 

lapangan.
7
 

 

3. Pengentasan dan Perlindungan 

Hukum Bagi Anak Jalanan 

Pengentasan anak jalanan adalah 

usaha untuk memberikan bimbingan dan 

pembinaan baik fisik, mental dan social 

kepada anak agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar dan tidak tinggal 

                                                           
7
 Subarsono, Ibid,  hal. 99 
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dijalan lagi. Usaha pengentasan ini dapat 

dilakukan oleh Panti Asuhan, asuhan 

keluarga atau pengangkatan anak (Pasal 6 

Ayat 2 PP.No.2 Tahun 1998). Pengentasan 

anak ditujukan untuk mengembalikan dan 

menanamkan fungsi social anak. Fungsi ini 

mencakup suatu kombinasi dari berbagai 

keahlian teknik dan fasilitas-fasilitas khusus 

yang ditujukan guna tercapainya 

pemeliharaan fisik, penyesuaian social dan 

psikologis, penyuluhan dan bimbingan 

pribadi maupun kerja, latihan kerja serta 

penempatannya. 

Anak jalanan merupakan fenomena 

perkotaan yang kompleks dan terus 

meningkat kuantitas dan kualitasnya. 

Fenomena permasalahan tersebut 

disebabkan berbagai faktor terkait seperti 

peradigma pembangunan yang sentralistik 

ditambah dengan nuansa reformasi serta 

mencuatnya konsep Hak Azasi Manusia, 

gaya hidup individualist materialisitik, serta 

kebijakan pemerintah yang tidak saling 

sinergi dan tidak berkoodinasi antar 

departemen.  

Fenomena ini menunjuk pada 

keadaan dimana pertumbuhan kota berjalan 

cepat namun tanpa diimbangi dengan 

kesempatan kerja yang memadai, khususnya 

di sektor industri dan jasa. Akibatnya, para 

migran yang berbondong - bondong 

meninggalkan desanya dan tanpa bekal 

keahlian yang memadai tidak mampu 

terserap oleh sektor "modern" perkotaan. 

Mereka kemudian bekerja di sektor informal 

perkotaan yang umumnya ditandai oleh 

produktivitas rendah, upah rendah, kondisi 

kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial. Jadi 

untuk itu perlu dilakukan pengentasan 

terhadap anak jalanan ini. Pengentasan anak 

jalanan adalah usaha untuk memberikan 

bimbingan dan pembinaan baik fisik, mental 

dan social kepada anak agar dapat tumbuh 

dan berkembang secara wajar. Usaha 

pengentasan ini dapat dilakukan oleh Panti 

Asuhan, asuhan keluarga atau pengangkatan 

anak. (Pasal 6 Ayat 2 PP.No.2 Tahun 1998 

Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi 

Yang Mempunyai Masalah). 

Pengentasan anak ditujukan untuk 

mengembalikan dan menanamkan fungsi 

social anak. Fungsi ini mencakup suatu 

kombinasi dari berbagai keahlian teknik dan 

fasilitas - fasilitas khusus yang ditujukan 

guna tercapainya pemeliharaan fisik, 

penyesuaian social dan psikologis, 

penyuluhan dan bimbingan pribadi maupun 

kerja, latihan kerja serta penempatannya.  

Bahwa yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

adalah hak yang timbul pada anak (anak 

jalanan) untuk mendapatkan perlindungan 

(protection rights) yang hakiki dalam setiap 

kehidupannya dari Negara, dengan demikian 

hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh Negara melalui 

perangkatnya yang bernama hukum agar 

tercipta tata kehidupan berbangsa, 
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bernegara, dan bermasyarakat yang dapat 

melindungi hak-hak asasi dari anak. 

Mengapa demikian, karena dalam pemikiran 

konvensional bahwa perlindungan hukum 

indentik dengan pernyataan bagaimana 

hukum itu mampu melindungi dan mengatur 

kepentingan-kepentingan dalam masyarakat 

yang sangat beragam. 

Perlindungan Anak menentukan 

bahwa usaha kesejahteraan anak meliputi: 

a. Usaha kesejahteraan anak pertama-tama 

dan terutama menjadi tanggung jawab 

orang tua. 

b. Pemerintah dan atau masyarakat 

melaksanakan usaha kesejahteraan anak 

dengan tujuan membantu mewujudkan 

kesejahteraan anak. 

c. Pemerintah mendorong, membimbing, 

membina masyarakat untuk berperan 

serta melaksanakan usaha kesejahteraan 

anak. 

Usaha kesejahteraan anak adalah 

usaha kesejahteraan social yang ditunjukan 

untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan 

anak, terutama terpenuhinya kebutuhan 

pokok anak (Pasal 1 angka 1 huruf b UU. 

No.4 Tahun 1979). Pemerintah dalam hal ini 

memberikan pengarahan, bimbingan, 

bantuan dan pengawasan terhadap usaha 

kesejahteraan anak yang di lakukan oleh 

masyarakat. 

Menurut Pasal 12 PP No. 2 Tahun 

1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak 

Bagi Yang Mempunyai Masalah, 

masyarakat diberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam 

melaksanakan usaha kesejahteraan anak 

yang dapat di selenggarakan oleh badan 

sosial atau perseorangan. Untuk itu 

pemerintah dapat memberikan bimbingan, 

konsultasi, dorongan dan bantuan. 

Pemberian bimbingan dan konsultasi 

dimaksudkan agar pelaksanaan usaha 

kesejahteraan anak oleh masyarakat sejarah 

dengan kebijaksanaan pemerintah. 

Pemberian dorongan dan bantuan dimaksud 

untuk memberikan dorongan agar 

masyarakat dapat lebih meningkatkan peran 

sertanya dalam usaha mewujudkan 

kesejahteraan anak. 

Sangat penting untuk menjadi 

perhatian apabila ternyata usaha 

penyejahteraan anak sebagai salah satu 

upaya pengentasan anak jalanan dari 

eksploitasi ternyata mengalami hambatan 

dalam implementasinya, maka pengawasan 

terhadap usaha kesejahteraan anak yang 

dilakukan oleh Mentri sosial haruslah 

bersifat responsive agar tercapainya 

kesejahteraan anak terhadap anak yang 

berada dijalanan dan mereka pun tidak 

berkeinginan unutk kembali lagi kejalan dan 

meneruskan kehidupannya yang layak yang 

sebagaimana seharusnya. 

 

C.  Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian-uraian di atas 

maka Penulis berkesimpulan : 
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1. Yang menjadi faktor penyebab anak 

turun kejalan yaitu: 

a. Terkait permasalahan ekonomi 

sehingga anak memiliki inisiatif 

sendiri untuk membantu orang tua 

dengan bekerja (dijalanan) 

b. Orang tua “mengkaryakan” anak 

untuk sebagai sumber ekonomi 

keluarga pengganti peran yang 

seharusnya dilakukan oleh orang 

dewasa. 

c. Migrasi, dan urbanisasi 

menyebabkan terjadinya perubahan 

jumlah anggota keluarga dan gaya 

hidup yang membuat dukungan 

sosial dan perlindungan terhadap 

anak menjadi berkurang. 

d. Kekerasan dalam keluarga menjadi 

latar belakang penting penyebab 

anak keluar dari rumah dan 

umumnya terjadi dalam keluarga 

yang mengalami tekanan ekonomi 

dan jumlah anggota keluarga yang 

besar. 

2. Yang menjadi kebijakan pembinaan 

anak jalanan adalah 

a. Melindungi dan berusaha 

mengangkat derejat anak jalanan. 

b. Memberikan pelayanan secara teliti 

sehingga kesehatan dan gizi mereka 

tetap terjamin. 

c. Menumbuhkan rasa sadar diri, 

semangat kerja dan mengangkat 

derejat hidup mereka sendiri bahkan 

keluarga dan masyarakat sekitarnya. 

d. Memberikan pengarahan pada waktu 

bermain, rekreasi dan pada saat 

waktu luangnya. 

3. Pengentasan anak jalanan adalah usaha 

untuk memberikan  bimbingan dan 

pembinaan baik fisik, mental dan social 

kepada anak agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar dan tidak 

tinggal dijalan lagi. Usaha pengentasan 

ini dapat dilakukan oleh Panti Asuhan, 

asuhan keluarga atau pengangkatan anak 

(Pasal 6 Ayat 2 PP.No.2 Tahun 1998). 

Perlindungan hukum terhadap anak 

jalanan adalah hak yang timbul pada 

anak (anak jalanan) untuk mendapatkan 

perlindungan (protection rights) yang 

hakiki dalam setiap kehidupannya dari 

Negara, dengan demikian hak tersebut 

menimbulkan suatu kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh Negara melalui 

perangkatnya yang bernama hukum agar 

tercipta tata kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat yang 

dapat melindungi hak-hak asasi dari 

anak. Serta usaha dalam kesejahteraan 

anak yang pertama dan terutama adalah 

menjadi tanggung jawab orang tua. Dan 

di sini pemerintah atau masyarakat 

melaksanakan usaha kesejahteraan anak 

dengan tujuan membantu mewujudkan 

kesejahteraan anak, pemerintah 

mendorong, membimbing, membina 
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masyarakat untuk berperan serta 

melaksanakan usaha kesejahteraan anak. 

     Berdasarkan kesimpuan yang 

diperoleh seperti yang telah dikemukakan di 

atas, agar terciptanya lalu lintas yang aman, 

tertib, nyaman, tentram, serta terbebas dari 

kemacetan, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Karena perlakuan keluarga maupun 

lingkungan menyebabkan anak  jalanan 

terkadang merasa bahwa mereka adalah 

anak yang tersingkirkan dan tidak 

 dikasihi, oleh karena itu kita dapat 

memulihkan percaya diri mereka. 

Dengan cara “Uang” dapat kita  alihkan 

dengan waktu yang kita berikan untuk 

mendampingi mereka. Dengan sikap 

“Penerimaan kita” tersebut dapat 

mengatasi “luka masa lalu” mereka. 

2. Memberikan bantuan pendidikan. Kita 

dapat membantu mereka dalam 

pendampingan bimbingan belajar, 

memberikan kesempatan mereka untuk 

sekolah lagi dengan Beasiswa, 

Bimbingan Uper (Ujian Persamaan) 

untuk anak yang telah melewati batas 

usia sekolah. “Uang” kita dapat kita 

konversi menjadi “Beasiswa” (memang 

pemerintah telah membebaskan uang 

SPP untuk sekolah negeri, Namun hal 

tersebut digantikan dengan pungutan 

lainnya bahkan lebih mahal dari pada 

uang SPP yang telah dihapuskan dengan 

mengatas namakan “uang buku”, “uang 

kegiatan” dan lain-lainnya. 

3. Memberikan bantuan kesehatan. Dengan 

latar belakang pendidikan yang rendah 

serta lingkungan yang tidak sehat 

mengakibatkan mereka rentan dengan 

sakit penyakit. Pada kondisi sekarang 

mereka bukanlah tidak memiliki uang 

untuk berobat namun kesadaran akan 

mahalnya kesehatan sangat rendah 

dalam lingkungan mereka. Uang kita 

dapat kita rubah menjadi penyuluhan 

kesehatan, pemeriksaan kesehatan untuk 

awareness, subsidi obat- obatan serta 

subsidi perawatan kesehatan. 
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