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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1998 menyebabkan semakin 

meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Menteri Sosial, yang 

dikutip dari Chamsyah (2002), di Indonesia ada 40,7 juta anak yang 

membutuhkan perhatian khusus. Mereka terdiri atas anak telantar, anak jalanan, 

dan anak yang disia-siakan orang tua mereka. Krisis moneter yang melanda 

bangsa ini yang berlanjut dengan krisis ekonomi, kemudian menjadi krisis 

multidimensi, mengakibatkan semakin banyak anak-anak usia sekolah terkena 

dampaknya. Banyak di antara mereka tidak bersekolah lagi, karena orang tua 

mereka terkena pemutusan hubungan kerja ataupun kesulitan mendapat pekerjaan. 

Tiap tahun pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi peningkatan ekonomi 

semakin lama semakin meningkat hingga pada tahun 2010 pertumbuhan eknomi 

di Indonesia mencapai 5% bila dibandingkan dengan pada tahun 2009 (tvOne, 11 

Maret 2010). Tetapi pada menurut data yang ada  jumlah anak jalanan pada tahun 

2000 hingga 2008 jumlah anak jalanan di Indonesia telah meningkat delapan kali 

lipat yang sebelumnya berjumlah 3,1 juta anak. Dengan meningkatnya jumlah 

anak jalanan tersebut maka negara merasa terbebani dan tidak dapat memberikan 

hak dasar anak jalanan (Tempo Interaktif, 2010). Berdasarkan data yang telah 

dipaparkan peneliti mengamati bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia terus berkembang namun usaha pemerintah dalam menangani anak 

jalanan masih belum maksimal sehingga menimbulkan pertumbuhan anak jalanan 
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yang semakin lama semakin meningkat. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan 

ISCO Ramida Siringoringo hal itu dapat disebabkan usaha pemerintah terus 

membiarkan arus urbanisasi (Kompas, 12 Juli 2009). Apabila pemerintah dapat 

mengendalikan arus urbanisasi dengan memberikan lapangan pekerjaan di desa 

ataupun daerah terpencil maka salah satu faktor pendukung bertumbuhnya anak 

jalanan akan dapat teratasi. 

 Peter Davies dalam Sudrajat (1994) memberikan pemahaman bahwa 

fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. 

Peningkatan jumlah anak jalanan pada tiap tahunnya disebabkan oleh faktor 

kemiskinan karena mereka harus membantu kedua orang tua mereka untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak dari mereka harus berada di 

jalanan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, 

pakaian, dan pendidikan (Mulyadi, 2008). Selain itu pertumbuhan urbanisasi dan 

membengkaknya daerah kumuh di kota besar di negara berkembang, telah 

memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari 

makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.   

Meskipun krisis ekonomi bukan satu-satunya faktor penyebab 

terbengkalainya pendidikan anak-anak usia sekolah, tetapi ada korelasi yang kuat 

antara krisis ekonomi dengan fenomena anak jalanan. Pada jam-jam sekolah 

biasanya anak jalanan terlihat beraktivitas di berbagai tempat umum seperti di 

sekitar mall, sekitar supermarket, pasar, terminal angkutan umum, di tempat 

rekreasi bahkan banyak di antara mereka yang berada di jalan (Taufik, 2007). 

Aktivitas yang dilakukan anak-anak jalanan cukup bervariasi, seperti misalnya 

mengamen, menjadi pedagang asongan, menyemir sepatu, ojek payung, kernet, 
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mengemis, membantu bengkel, membantu jualan, dan berkeliaran tak tentu 

(Surabaya Post, 2001).  Sedangkan jalanan sendiri bukan tempat yang aman bagi 

anak-anak. 

Karena mereka banyak berkegiatan di jalanan yang tidak menentu maka 

anak-anak jalanan itu pula juga berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan atau 

cenderung bersikap agresif. Perilaku itu dapat berupa melakukan pencurian kecil-

kecilan, merampas milik orang lain, perusakan fasilitas umum, dan lain 

sebagainya (Siregar, 2006). Dari fenomena tersebut terbentuklah stereotype 

tentang anak jalanan yaitu anak jalanan dianggap sebagai pengganggu dan 

cenderung bersikap agresif. Saat ini pun anak jalanan itu sendiri memiliki 

konotasi “anak yang berada di jalan” untuk mengemis dan mengiba-iba dengan 

menggunakan alat musik sederhana yang terbuat dari tutup botol yang dianggap 

oleh kebanyakan masyarakat para anak jalanan ini perlu untuk ditertibkan di 

rumah singgah atau pondok pesantren. 

Hidup di jalanan penuh dengan risiko perampokan, penodongan, 

eksploitasi, bahkan pelecehan dan kekerasan seksual. Dengan adanya risiko-risiko 

di atas, kehidupan di jalanan bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Sebuah 

penelitian mengungkapkan bahwa anak jalanan akan segera mengalami risiko 

pelecehan seksual kurang lebih dua hari setelah mereka memutuskan untuk berada 

di jalanan, dan yang lebih menyedihkan lagi anak jalanan perempuan adalah yang 

paling sering mendapat resiko pelecehan seksual (Depsos, 2000).  

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menurut Sudrajat (1996) anak jalanan 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kategori anak jalanan on the 
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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. Kemudian 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. 

Di sisi lain fenomena anak jalanan dapat mempengaruhi perilaku 

(behavior) dari seorang  anak, karena adanya pola dan sub kultur yang 

berkembang di jalan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak yang masih 

tinggal bersama dengan keluarganya sehingga rentan untuk turun ke jalan. 

Apabila tidak ada upaya mengatasi fenomena tersebut maka anak-anak (children 

of the street) tersebut bukan hanya sekedar turun ke jalan, tetapi lambat laun 

bekerja dan hidup di jalan sehingga menyatu dengan anak jalanan lain (Sugiharto, 

2007). 

Banyak yang menganggap bahwa anak jalanan tersebut menjadi ancaman 

tersendiri bagi para pengguna jalan khususnya di perempatan jalan mereka 

dianggap sebagai teroris yang akan melakukan apapun seperti melakukan 

tindakan perusakan mobil dari pengendara apabila anak jalanan tersebut tidak 

diberikan sesuatu pada saat mereka meminta atau mengamen (Buwono X, 2007). 

Perilaku-perilaku agresif dari para anak jalanan yang melakukan vandalism 

semakin memperkuat stigma masyarakat bahwa anak jalanan memiliki mental 

yang buruk dan cenderung bersikap agresif. Banyak masyarakat Indonesia 

memberikan diskriminasi terhadap para anak jalanan hingga saat ini yang 

membuat mereka sulit untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya (Tempo 

Interaktif, 2007). 
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Menurut penulis perilaku agresi yang muncul pada anak jalanan patut 

diperhatikan karena perilaku tersebut dapat menyebabkan luka fisik atau luka 

psikologis pada orang lain atau mengakibatkan kerusakan pada benda. Agresivitas 

dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk diantaranya agresivitas fisik dan 

agresivitas verbal. Pengalaman korban kekerasan fisik pada anak jalanan akan 

menyebabkan perilaku agresi terhadap diri anak tersebut yang diwujudkan dengan 

bentuk untuk menghindari kekerasan fisik, mempertahankan diri, mencapai 

keinginan dan sebagai perwujudan dari kenakalan dan keisengan mereka semata 

(Ayuningtyas, 2008). 

Sarwono (1999) berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya perilaku 

agresif adalah frustrasi. Frustrasi dapat menimbulkan kemarahan dan emosi marah 

inilah yang dapat memicu seseorang melakukan perilaku agresi. Frustrasi itu 

sendiri adalah hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Frustrasi dapat 

ditimbulkan oleh orang tua yang menginginkan anaknya tunduk dan patuh serta 

selalu menuruti semua kehendak orang tuanya. Orang tua yang terlalu keras serta 

tidak responsif terhadap kebutuhan anaknya akan membuat seorang anak merasa 

tidak diperhatikan. Hal-hal seperti itulah yang dapat memicu perilaku agresif 

(dalam Taganing, 2008). Selain itu rasa frustrasi seorang anak juga dapat muncul 

karena kebutuhan dasar sebagai anak tidak dapat terpenuhi antara lain kebutuhan 

akan rasa aman dan bahagia, kebutuhan akan makanan bergizi, dan kebutuhan 

akan pendidikan. Karena tidak terpenuhimya kebutuhan dasar dari anak tersebut 

yang membuat mereka terpaksa membantu orang tua bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka sendiri yang seharusnya mereka belum cukup umur 

untuk bekerja (Mulyadi, 2008). 
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Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia yang berada di 

jalanan saat ini banyak pula orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah 

untuk mendirikan rumah singgah ataupun yayasan yang mendampingi para anak 

jalanan.  

Menurut Arief (2004) secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah 

adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan 

alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan tujuan secara khusus adalah 

rumah singgah diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku anak-anak 

jalanan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat 

termasuk perilaku agresif. Selain itu rumah singgah juga berfungsi sebagai tempat 

perlindungan anak jalanan dari kekerasan yang dapat memunculkan perilaku 

agresif apabila hal tersebut seringkali dialami oleh anak jalanan. Selain itu 

menurut Faisal (Radar Kediri, 2010) rumah singgah juga dapat berfungsi sebagai 

pengganti kontrol dan pengawasan dari orang tua agar mereka tidak terpengaruh 

dengan tindak kejahatan dan perilaku yang melanggar norma atau perilaku yang 

berlaku dimasyarakat. Diharapkan dengan adanya rumah singgah yang bertujuan 

untuk membantu para anak jalanan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan 

pemenuhan kebutuhan mereka maka tingkat agresi yang muncul pada anak 

jalanan. Menurut Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Gratama Dwi Priyanto 

Raharjo (Kompas. 14 Mei 2009) penangangan anak jalanan yang masih kurang 

perhatian dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Pandangan jelek tentang anak 

jalanan selama ini membuat masyarakat dan pemerintah kurang respek dengan 

anak jalanan sehingga memberikan bantuan penanganan kepada hal lain. 
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Dari fenomena-fenomena tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk 

meneliti perbedaan tingkat agresivitas anak jalanan yang berada di rumah singgah 

X dan anak jalanan yang berada di rumah singgah Y. Karena anak jalanan yang 

berada di rumah singgah telah mendapatkan pendidikan dan pengawasan sebagai 

pengganti orang tua mereka tentang nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. 

Namun pendampingan yang diberikan oleh X akan tidak sama dengan 

pendampingan yang diberikan oleh Y kepada anak jalanan yang menjadi 

dampingan mereka. Pendampingan akan pendidikan di rumah singgah Y terhadap 

anak-anak jalanan adalah bersifat terus menerus dengan adanya pembina yang 

terus memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut hingga mereka dapat 

dikatakan mandiri dan sudah tidak lagi menjadi anak binaan Y.  

Berbeda dengan yang dilakukan oleh rumah singgah X dimana mereka 

melakukan pendampingan akan pendidikan kepada para anak jalanan dalam 

beberapa kurun waktu saja dan membentuk sistem yang tidak harus diperankan 

oleh mereka sebagai pendamping yang terus menerus harus berada mendampingi 

para anak jalanan tersebut secara intens dan dapat diperankan oleh orang yang 

berada disekitar mereka, namun mereka tidak lantas meninggalkan para anak 

binaannya melainkan mereka masih memonitoring anak-anak dampingannya. 

Dari perbedaan pendidikan informal dan intensitas pendampingan yang 

diberikan menjadi alasan peneliti untuk mengetahui perbedaan tingkat agresivitas 

antara rumah singgah X dan rumah singgah Y. Karena seseorang yang 

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestasinya. Jika 

prestasinya meningkat maka hal ini akan mempengaruhi  perilakunya (Loevingen 

dalam Anastasi, 1990). 
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Karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia dan anak jalanan 

yang terjaring kemudian dilepas lagi sehingga penanganan anak jalanan perlu 

dilakukan secara lebih baik, karena razia dan pembinaan yang dilakukan belum 

memberikan solusi yang efektif dan konstruktif, terbukti usai dirazia dan dibina 

mereka masih kembali lagi ke jalanan, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial 

dan Keluarga Berencana (Disnakersos KB) Sleman, Kriswanto, Jumat 

(Kompas.com, 10 April 2009).  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

“Apakah ada perbedaan tingkat agresivitas anak jalanan yang berada di 

rumah singgah X dengan anak jalanan yang berada di rumah singgah Y di 

Surabaya ditinjau dari intervensi pendidikan?” 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

a) Tujuan 

Mengetahui perbedaaan tingkat agresivitas anak jalanan yang berada di 

rumah singgah X dengan anak jalanan yang berada di rumah singgah Y 

ditinjau dari intervensi pendidikan. 

b) Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : 

Memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, 

khususnya mengenai anak jalanan. Selain itu untuk memberikan 

sumbangsih berupa pendekatan yang efektif tentang pemenuhan kebutuhan 

dasar terhadap agresivitas anak jalanan. 
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c) Manfaat Praktis : 

Memberikan sumbangsih kepada pengelola rumah singgah mengenai 

pembinaan akan intervensu yang telah mereka berlakukan khususnya 

mengenai intervensi pendidikan terhadap pengaruh tingkat agresivitas dari 

anak-anak jalanan yang berada di rumah singgah X dan rumah singgah Y. 

Selain itu sumbangsih yang dapat diberikan kepada Pemerintah dan Dinas 

Sosial adalah mengenai gambaran anak-anak jalanan yang diberikan 

pendampingan dan inrervensi dengan baik di rumah singgah akan 

berperilaku lebih baik bila dibandingkan dengan hanya ditangkap 

kemudian ditahan selama beberapa hari lalu dilepaskan kembali seperti 

yang sudah dilakukan selama ini. 

 

 




