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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan 

pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang 

tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Agar tujuan negara dapat terlaksana dengan baik, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik 

pula. Maka dari itu, sumber daya manusia tersebut perlu dipersiapkan sejak 

dini.  

      Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama. Setiap anak berhak 

atas hak pendidikan, hak kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin 

hak-hak tersebut pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa 

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan 

bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-

cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada 

masa yang akan datang. Semua anak perlu mendapatkan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, 

mental, maupun sosial maka diperlukan adanya upaya perlindungan untuk 
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mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-hak tersebut serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  

      Pada kenyataannya tidak semua anak-anak Indonesia terpenuhi hak-

haknya. Hal ini terbukti banyak anak-anak yang melakukan kegiatan 

mengemis, mengamen dan memulung barang bekas. Sebuah istilah umum 

yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, 

namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya adalah anak jalanan 

atau sering disingkat anjal (www.wikipedia.com). Berdasarkan data Kemensos, 

saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia. Alasan anak bekerja di 

jalan karena membantu pekerjaan orangtua sebanyak 71%, dipaksa membantu 

orangtua 6%, menambah biaya sekolah 15%. Sedangkan alasan ingin hidup 

bebas, untuk uang jajan, dapat teman, dan lainnya sekitar 33% 

(http://tribunnews.com/ diakses pada tanggal 8 September 2012). Data 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah anjal di Indonesia cukup signifikan dan 

secara umum disebabkan alasan ekonomi keluarga yang tidak memadai.  

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah Indonesia 

yang memiliki peningkatan jumlah anak jalanan (anjal) yang cukup signifikan. 

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2011 jumlah anak jalanan sebanyak 214 

jiwa dan pada tahun 2012 jumlah anak jalanan sebanyak 312 jiwa. Jumlah 

anjal semakin meningkat seiring dengan jumlah kemiskinan yang semakin 

meningkat. Hal ini juga merupakan efek dari semakin beratnya himpitan 

ekonomi sehingga memaksa anak-anak dari keluarga yang miskin untuk turun 

http://www.wikipedia.com/
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ke jalan dan mencari nafkah (Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS Tahun 

2012, Dinsos DIY). 

      Kota Yogyakarta memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena Kota 

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata budaya. Sebagai kota 

pelajar menyebabkan besarnya minat masyarakat untuk mengenyam 

pendidikan di Kota Yogyakarta. Sedangkan sebagai kota wisata budaya, Kota 

Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara. Keadaan seperti ini menjadi keuntungan sendiri bagi anak-anak  

di jalan. Semakin banyak orang yang datang maka akan semakin mendorong 

anak-anak untuk melakukan kegiatan mengamen, menyemir sepatu, menjual 

koran, memulung barang bekas, mengemis, bahkan ada yang mencuri, 

mencopet dan terlibat perdagangan sex.  

      Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan (anjal) di Kota Yogyakarta 

dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial baru. Keberadaan 

Anak jalanan yang cukup signifikan memberikan dampak negatif pada diri 

anjal itu sendiri dan juga terhadap lingkungan anjal. Hal ini dikarenakan anak 

jalanan rawan dengan berbagai persoalan seperti ancaman kecelakaan, 

eksploitasi, penyakit, tindakan kekerasan, perdagangan anak dan pelecehan 

seksual. Di Yogyakarta telah ada regulasi yang jelas yang menjadi landasan 

hukum dalam menangani permasalahan anak jalanan di Yogyakarta yakni 

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang 

Hidup di Jalan. Meskipun demikian, pengaruh perda tersebut terhadap 

penanganan anak jalanan di Yogyakarta masih dipertanyakan, melihat 
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sebelumnya telah ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak nyatanya masih muncul pemberitaan terkait permasalahan 

anak jalanan di Yogyakarta seperti berikut ini: 

      Di jalan, rata-rata anak jalanan memiliki pengalaman buruk dengan 
polisi Pamong Praja. Penanganan yang dilakukan pemerintah lebih 
sering bersifat sementara dan dengan tidak kekerasan yang 
menimbulkan trauma. Kehidupan anak jalanan di lingkungan 
masyarakat tidak jauh dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan 
dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga miskin yang 
banyak di Indonesia. Ironisnya, kekerasan terhadap mereka sering 
dilakukan oleh orang yang dekat seperti orang tua anak. Hak anak 
untuk hidup dalam keceriaan dilanggar setiap hari oleh orang tua 
sendiri (Muhammad Taufikul Basari dalam Edi Suharto, 2011:232). 

 
Berdasarkan kenyataan tersebut, menunjukkan dalam penanganan 

anak jalanan terdapat beberapa permasalahan. Pertama, adanya tindak 

kekerasan oleh pemerintah dalam menangani anak jalanan, seperti yang 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yang suka menertibkan dan 

menangkap anak jalanan dengan jalan kekerasan dan paksaan. Anak jalanan 

rata-rata memiliki pengalaman buruk dan menimbulkan trauma atas 

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Tak jarang juga terjadi 

diskriminasi terhadap anak jalanan dari segi pelayanan publik karena adanya 

konotasi dan pelabelan negatif terhadap anak jalanan.  

      Kedua, penanganan anak jalanan hanya sebatas pada anak jalanan 

tersebut, belum mencakup keluarga dan masyarakat. Bahkan permasalahan 

anak jalanan sangat kompleks karena berhubungan juga dengan kemiskinan. 

Dari kisah di atas menunjukkan bahwa keluarga merupakan faktor utama 

penyebab anak turun ke jalan karena faktor kemiskinan pada keluarga akan 
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menyebabkan anak ikut serta mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Selain keluarga, penanganan juga harus menyentuh 

masyarakat karena agar masyarakat dapat menyadari bahwa kepedulian tidak 

harus ditunjukkan dengan memberi uang kepada anak jalanan. Namun bisa 

dengan cara yang lebih mendidik seperti menyalurkan bantuan ke lembaga 

sosial. 

      Ketiga, kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan permasalahan 

anak jalanan. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak 

jalanan menyerahkan kewenangannya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Yogyakarta, khususnya kepada bidang Rehabilitasi Sosial. 

Menurut pengamatan peneliti yang mengamati langsung di Dinsonakertrans 

selama magang pada bulan oktober sampai dengan desember 2013, bidang 

Rehabilitasi Sosial hanya mempunyai lima pegawai yakni satu kepala seksi 

dan 4 staf. Jumlah tersebut masih sangat kurang pada tiap bagian. Hal ini 

dikarenakan tersendatnya regenerasi dari pegawai yang pensiun tiap 

tahunnya. Padahal mengingat yang harus ditangani adalah lingkup satu kota.  

      Keempat, efek dari minimnya jumlah pegawai menjadikan penanganan 

permasalahan anak jalanan kurang terfokus. Jumlah pegawai yang sedikit di 

bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans masih harus dibagi-bagi untuk 

menangani masalah sosial lainnya seperti korban kekerasan dalam rumah 

tangga, orang terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, 

penyalahgunaan NAPZA dan lain-lain. Selain itu, efek lain dari minimnya 

jumlah pegawai yakni pemerintah tidak mampu menyentuh keluarga dan 
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masyarakat sebagai sasaran lain dalam penanganan permasalahan anak 

jalanan. Sangat wajar kiranya apabila pemerintah tidak mampu menyentuh 

keluarga dan masyarakat karena dengan jumlah pegawai yang sedikit 

pemerintah sudah kerepotan dalam menangani anak jalanan yang berkeliaran 

di jalan.  

      Kelima, pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan hanya 

sebatas menerapkan kebijakan. Pemerintah tidak memperhatikan bagaimana 

keinginan, kebutuhan dan latar belakang mengapa mereka menjadi anak 

jalanan. Dengan sistem seperti ini maka segala kegiatan atau program 

pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan karena 

belum menyentuh pada penanganan akar permasalahan. Jadi tidak hanya 

kebijakan dari atas dan diterapkan  ke bawah tetapi juga diperlukan 

penyerapan aspirasi atau pandangan dari bawah. Penanganan tak cukup hanya 

mengimplementasikan sebuah kebijakan tetapi harus melihat apa alasan anak-

anak turun kejalan, apa keinginan mereka agar tidak lagi turun ke jalan, dan 

solusi yang tepat bagi anak jalanan, sehingga penanganan anak jalanan tidak 

terkesan sebuah pemaksaan dari pemerintah tetapi merupakan keinginan 

sendiri dari anak jalanan karena apa yang menjadi kendala untuk tidak turun 

ke jalan telah tersampaikan kepada pemerintah dan kemudian dicari 

solusinya.  

      Dari permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemerintah 

dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta belum mampu menangani 

permasalahan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah 
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perlu melakukan kemitraan dengan pihak luar. Hal ini sebagaimana dalam 

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang 

Hidup di Jalan yang menjelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk 

melakukan koordinasi dan mengembangkan kemitraan antar lembaga 

pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.  

Kerjasama sangat penting dalam penanganan permasalahan anak 

jalanan terlebih lagi ketika pemerintah mulai menunjukkan 

ketidakmampuannya. Pemerintah dalam penanganan masalah anak jalanan 

memang memegang peran dominan, akan tetapi dalam penanganan anak 

jalanan tidak menutup partisipasi dari aktor-aktor dalam good governance 

lainnya. Apabila masing-masing aktor melakukan kerjasama atau berinteraksi 

satu sama lain akan menciptakan penanganan masalah anak jalanan yang 

lebih optimal karena masing-masing aktor mempunyai peran yang penting 

dan bisa saling melengkapi satu sama lain, sehingga mendorong terciptanya 

good governance (tata pemerintahan yang baik).  

Salah satu aktor yang memiliki potensi besar dalam kemitraan 

penanganan anak jalanan adalah masyarakat. Munculnya masyarakat-

masyarakat yang tergabung dalam wadah-wadah organisasi non 

pemerintahan/NGO menjadikan masyarakat mempunyai nilai lebih dibanding 

aktor good governance lainnya. Dari ketidakmampuan pemerintah, 

masyarakat mampu bekerjasama untuk melengkapi pemerintah dalam 

menangani anak jalanan. Hal ini juga didasarkan pada UU No 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, yang mana dalam pasal 72 tentang peran 
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masyarakat dijelaskan pada ayat 1 “Masyarakat berhak memperoleh 

kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak,” dan 

pada ayat 2 “Peran masyarakat sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 

dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial 

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga 

keagamaan, badan usaha dan media massa”. Melihat hal tersebut 

menunjukkan pentingnya pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kemitraan 

dengan unsur masyarakat.  

      Organisasi sosial yang sering bekerjasama dalam penanganan anak 

jalanan di Kota Yogyakarta yakni Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). 

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) adalah wadah berhimpun PSM 

sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman 

serta pengembangan kemampuan administrasi secara teknis dibidang 

kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sendiri menurut 

Permensos Nomor 1 Tahun 2012 yakni seseorang sebagai warga masyarakat 

yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau 

pelatihan dibidang kesejahteraan sosial.  

Berdasarkan paparan di atas peneliti menganggap penting untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai kemitraan antara pemerintah dan IPSM dalam 

menangani masalah anak jalanan. Hal ini dikarenakan melalui kesukarelaan, 

kesadaran diri dan partisipasi aktif masyarakat akan berpotensi besar dalam 

mengatasi permasalahan anak jalanan, sehingga mendorong terciptanya good 
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governance. Hal itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

dengan judul “Kemitraan antara Pemerintah dan Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat dalam Menangani Masalah Anak Jalanan di Kota Yogyakarta”. 

 
B. Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah, yakni: 

1. Meningkatnya jumlah anak jalanan pada dua tahun terakhir di Kota 

Yogyakarta yakni tahun 2011 anak jalanan berjumlah 214 jiwa dan 2012 

meningkat menjadi 312 jiwa. 

2. Timbulnya permasalahan sosial baru apabila permasalahan anak jalanan 

tidak segera ditangani, misalnya permasalahan eksploitasi, penyakit, 

tindakan kekerasan, perdagangan anak dan pelecehan seksual. 

3. Beberapa permasalahan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta 

seperti adanya tindak kekerasan pemerintah, penanganannya masih kurang 

optimal, kurangnya SDM pemerintah, kurang fokusnya pemerintah, dan 

belum adanya sistem dua arah, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah 

dalam menangani masalah anak jalanan sendiri.  

4. Minimnya jumlah pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial menjadikan 

penanganan permasalahan anak jalanan kurang terfokus.  

5. Perlu adanya kemitraan antara pemerintah dengan Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat (I-PSM) dalam menangani masalah anak jalanan. 
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C. Pembatasan Masalah 

   Mengingat keterbatasan sumberdaya peneliti, maka penelitian ini 

dibatasi permasalahannnya agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak 

menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Batasan penelitian ini yakni yang 

terkait dengan kemitraan antara pemerintah dan Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2014.  

 
D. Rumusan Masalah  

  Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah kemitraan antara 

pemerintah dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani masalah 

anak jalanan di Kota Yogyakarta? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kemitraan antara pemerintah dan Ikatan Pekerja 

Sosial Masyarakat dalam menangani masalah anak jalanan di Kota 

Yogyakarta. 

 
F. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam 

mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam 
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menangani permasalahan anak jalanan di kota Yogyakarta serta dapat 

dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik dalam 

penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selain itu juga diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk terjun ke 

masyarakat khususnya mengenai administrasi negara dalam menangani 

masalah sosial anak jalanan. 

b) Bagi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi 

dan referensi dalam menangani permasalahan anak jalanan di 

kota/daerah lain dalam pola kemitraan.  

c) Bagi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi IPSM 

dan organisasi sosial lainnya untuk perkembangan dan kemajuan dalam 

menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk menangani masalah anak 

jalanan di Yogyakarta. 
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d) Bagi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan 

bacaan dan perbendaharaan koleksi perpustakaan serta referensi bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta khususnya mahasiswa 

Administrasi Negara ataupun pihak lain yang berkepentingan. 

 


