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Abstrak
: ,.::or-f-aktor yang n'renycbabkan anak lrrdoncsi;i terutarna yang tinggal di kota Palembang ter-
:.;-rori anak jalanan, pengenlis dan gclanclangan adalah disebabkan olch hal-hal scbagai berikut:

' rlak jalanan. pengemis dan gelandangan mempunyai kondisi ckonoriri keluarga yang pas-pasan,
*--':rDunyai cacat tubuh sehingga mcmpersulit mencari pekerjaan, dan mempenrudah bagi mereka
- ...,' mendapatkan pekerjaan sebagai pengemis. karena rasa iba orang lain akan rnemperbanyak
. :.. japatan mereka. Sedangkan gambaran anak jalanan iatar beiakang pendidikanya rendah. kondisi
-' -.tott.ti keluarga pas-pasan, berusia sekolah tetapi mereka lebih tertarik untuk bcrada di jalanan
-'.. rekerja sebagai gelandangatr dan pengemis, karena tidak diikat oleh peraturan, latar belakang
:...Jidikan relatif rendah (ada yang sedang sekolah dasar/menengah pertama). Latar belakang so-

'.. budaya dan ekonomi yang mendorong dan menarik untuk tetap bertahan menjadi anak jalanan
-,: . pengemis dapat dikatagorikan menjadi dua yiaitu Faktor besar pendapatan yang dapat diperoleh
-,:- lrlcngemis mcrupakan pekerjaan yang mudah. Jaringan hubungan yang ditemukan diantarapara
::*.Jetnis dan anak jalanan tidak terjadi secara formal dalarn organisasi yang pernlanen, tetapi
- '.ukan secara infonnal dan spontan. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat jar:ingan da-
*.1. srti yang sesungguhnya, yang ada hubungan antar pengemis atau anak jalanan dalam melaksa-
::'ll1l pekerjaan. Aktor-aktor yang terlibat clalam hubungan tersebut adalah anak-anak, orangtua,

'..Jat'a. teman. Hubungan-hubungan yang tcrbentuk daiarn kurrpulan dapat bersifat saling me-*,:iaatkan, koordinatif-ekspioitasi, dan koordinatif-ke{asama. Alternatif model penanganan anak
..,,r-tr,-it.t nrengarall kepada 3 jenis rnodel yartv fantil.t, base, institutionctl btrse dan multi-sv,stem base.
- -..1k rnenanggulangi anak Indonesia terutama yang bcrada di kota Palemtrang ticlak ankan menjadi
--=i laianan. pengemis dan Gelandangan dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan model' .:t-centerecl intervenlion, Fontil.y,-1'gtltered intervenliort, Institulional-centered interttention, dan
-,tntttrtit!-c:entered intet'venliort.

Ksta Kunci : [mplementasi, Hak Anak

Abstract
:.:-iars lhttt led to Indonesian r:hildren v,ho Iive in the c:it1t of Palembang categorizecl street
:.-lren, beggar,s and bums are cau,yed b.l,things,as.follow,s; a. Street chiltlren, beggar,t and
"ialess./amilies hav'e econonic: cortdilions thtrt mecliocre,,, huve ct clisabilitl,x.,hich makes it
"::ult.finding aiob, and mal;e it easier /rtr them to get a job as o beggar, because the compassian' tltet's will increuse their inc:ome" llrhile the pictu'e oJ'street children backgrouncl penditlikanya

tlte econontic r:onclitions ofJantilies nteclioc.re, okl school but they are nlore interested in being' :itc streets and v,orkirtg as geandangun ond beggars, bec:atrse it is nol bouncl bt, regulations,
.. ,ittional backgromtd is relatively lov, (there being primarlt school/secondar|,). s,ocial
-.^-rlroufiLl, culhrral ttnd ec:onomic push and puil to surttive become.slreet children and beggctrs
.': l'e categorized into two maiorfactors l,ictitu revenue that can be olttained and begging an ectst.^ \-etvvorli oJ'relationships .found bett,een beggars and street children do not occur .fonnollt

itin the organization permanentl.v-, bul done inforntalht and spontaneottsly. Therefore, basicctllt.

:.':,,r1is adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ihnr.r Fir-rkurn Sumpah Pernr"rda Paler.nbang.
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tltere is no nehr)ork in the real sen,te, tltal lhere i,t a relulittnshilt hetvrcen ltcggar',t ot'stt'ccl t'hildren
in curr,ving out lhe v,ork. At'tors int,olvctl itt lhe relatiortsltilt crt't: t'hiltlren, pot'crtl,s. rcloliye.s,

and coorclinative-cootrterolion. Al/ernulive moclcl,v o/ handling.tlrttLtl t'hildrert lr:ads lo 1111's,s 1.1:pes of
mode:ls o^l'['amily buse, inslilulionul bus'e artd mulli-.st;,ttern bu:;c. Tr; t'o1tc u,ilh thr: c'ltiiclren ct/

lndonesia, e,;pec'iallv in the t'it.t,of'Palernbotrg anhon t'tol ltcconte,\treet c'hildren, hcggur':s uttd
homeless c:ould also be dorte by ctpplying lhc tttoclel o/'Street-ccntercd irttervention, F'amih,-t'enterecl
intentenlion, Instilutit-tnal-centet'ed inten,enlion, and t'ornrntrnity-r:enlercd iulu'ventiott.

Keywords : hnplemerttation, Rigltts of the Child

A. Latar Belakang
Murtculnya anak-anak jalanan di kota Pa-

lembang, terutama di daerah yang terkategori
pinggiran kota Palernbang pada dasarnya merll-
pakan fenomena yang baru dalan-r budaya Pa-

lembang, mengingat sebeilamya warga kota Pa-

lembang dikuatkan oleh kuatnya ikatan kckera-
batan yang ada di masyarakat asli Palcmbang.
Dalam adat Palcmbang, anak akan mendapat
perlindungan yarlg kuat dari keluarga luasnya
tidak saja hanya dari orangtua kandungnya. Da-
lam kondisi yang demikian, secara kultural anak
tidak akan terlantar. Fenomena anak ialanan
rnengindikasikan adanya dcgradasi kckcrabatan
diantara keluarga tersebut. Kch"rarga besar sudalr

berkurang perhatiarrnya untuk mernpcrhatikan
anak dan rnantu dari saudara mauplln kulcna-
kannya.

Ganrbaran tersebut mcnrberi n-iakna bah-
wa anak-anak nrcrupakan kelorntrrok yang paling
rentan terhadap proscs pcrulcahan sosial, politilt
dan ekononri yang tcngah l'rcrlangsuug. Anak
serirTg mcnjadi kc-rrban pertama dan mendcrita
sehingga terhambat proses tumbuh ker-nbang
mereka secara u,ajar karena kctidak marnpuan
orangtua dan terpaksa rnenjadi pengernis di ia-
lanan. Di samping itu disinyalir ada indikasi
bahwa barryak anak-anak yallg lnengernis dija-
lanan dikoordinir oleh oknum-oknurn tertentu
atau sindikat-sindikat tertentu. Dan tcrkadang,
terindikasi mereka di koordinasikan olch kc-
luarga rnercka scndiri.

Hingga kini, perr-rerintah telah nrelakukan
berbagai tindakan untuk nrelindungi dan rneng-
atasi jumlah anak jalanan tersebut. Misalnya,
dengan rnengeluarkan Undang-Undang tetttang
Perlindungan Anak" yaitu Undang-Undang No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU
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Perlindr-rngan Anak Pasal 77 rnisahrya nrerlegas-
kan, orang tuii yang menelantarkan anal<nya da-
pat dijatLrhi hukurlan rninimal lima tahun pen-
jara dan denda paling banyak Rp. 100 juta. De-
mikian.juga. para pclaku penculikan anak clapat
dikenai sanksi pidana minirnal tiga tahrin pe-rrja-

ra dan r-naksirnai l5 tahun penjara dcngan denda
r.r.rinirnal Rp.60 .futa dan maksirnal Rp.300 jr-rta.

Untuk mcnampung dan mcmbina para anak .ja-
iauan.

Kota Palenrbang juga telah rremiliki Pera-
turan Daerah yang juga mcmbina Anak-anal< Ja-
lanan, Gclandangan dan pengemis. yaitr-r Perda
Kota Palcmbang Nornor. 12 tahun 2013. LJntuk
rncnccgah anak turun ke .falan Polisi Pamon{:
Praia Kota Palcrrlrang bekcrjasama clcngan Dai-
nras Poltabcs Palcrlbang, clan opcrasi gabungan
sering dilal<ukan di scjumlah perempatan Ian'rpir
rncrah cli kota [)alcmbang. Dinas Sosial mcna-
warkan pclatihan hagi l0 rerna.ja (usia I6-21 ta-
hr-ur) kcpada ntcrcka yang tcr.iaring dalam opc-
rasi tcrscbtrt, dalarn bidang kcteranrpilan sopir
dan pcrbengkelan.

Maraknya anak jalanan di kota-kota di
Propinsi Sumatcra Sclatan pada unturnnya dan
di kota Palcnibang pada khususnya perlu dicer-
mati dan disikalli clcngan baik. dengan melaku-
kan pcneiitian yang mendalam untuk mcnyusun
model penanganan trnak jalanan yang tcpat ka-
rena anak-anal< merupakan sencrasi penerus
yang rllerxeriukan perhatian yang serius agar da-
pat turnhuh secara wajar. Konflik dan cksploi-
tasi tcrhadap anak.jalanan rluncul pertama kali
justru datang dari dalarn keluarganya scndiri. Di
samping itu unclang-undang pcrlindungan anak
rncurbcrikan hal< kcpacla anak untuk merrclapat-
kan bcrbagai pcrlindungan agar dapat tumbuh
dengan rvaiar dan rncrnpunyai masa dcpan yang



, i,

il

" ,)/

)/

,.,:,1

Pekef a .4nok, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak cli Indorrcsia, ...

cark. Dengan tctap di jalanan, anak-anak akan
rerganggu dalarl proses pendidikan dan sosiali-
sasi nilai-nilai yang akan berdampak pada peri-
.aku sosialnya. Kehidupan anak jalanan penuh
dengan tindak kekerasan yang akan membuat
:nak menjadi trauma sehingga perlu dicarikan
lpaya-upaya untuk menghindarkan anak-anak
dan kehidupan di jalanan.

B. Permasalahan
Mclihat dari apa yang telah digambarkan

:ada Latar belakang diatas, maka penulis berke-
::tginan untuk mcmperdalam pemahaman dan
:rencarikan solusi dari permasalahan yang pe-
:ulis angkat, yaitu mengenai Penyebab mening-
iatnya Pengernis dan Anak jalan serta metode
:L-nanggltlangan terhadap anak jalanan, gelanda-
: san dan pengemis dalam perspektif kriminolo-
_::s di kota Palenrbang, sehingga dapat tercipta-''rsi 

dan Misi Kota Palernbang agar menjadi ko-
:: Emas dan Gemilang.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Secara utrrllnl penelitian ini berlujuan un-

.*{ rnenggambarkan penyebab semakin mening-
r.:in\'a trend jurnlah anak jalanan dan pengemis
:, kota Palembang dan menganalisa model pem-
:.raan anak jalanan dan pengetnis yang pernah
:..akukan sel'ta mengernbangkan model penr-
:-'rdayaan keluarga luas dan institusi lokal un-
".i ntengatasi anak jalanan dan pengernis.

D, Pembahasan

n, Konsep Anak Jalanan
Anak jalanan dan pengemis merupakan

-..: konsep yang pada dasarnya mompunyai
:-".kna yang berbeda. Anak jalanan kebanyakan
:.-.-lakukan pckcrjaan rnengemis, scbagian anak
.,.:nan lain rnclakukan pekerjaan-pekerjaan di
i:(ror infornral di lLrar mcngcrnis. Akan tctapi
::k senrua pcngemis mcrupakan anak ialanan,

-.:rcka dapat bcrupa orang dewasa yang peker-
,.: meminta-mirrta.

\4enunrt TINICEF anak jalanan adalah
..,.k-anal< berumur l6 tahun, rnclepaskan diri
-,:. keluarga, sckolah dan lingkungan lnasyara-
,,: rerdekatnya dan larut dalart kehidupan yang
:".llrndah-pindah di jalan raya. Definisi ini sa-
::i ketat, hanya diperuntukan pada anak yang
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benar-benar hidup di jalanan. Padahal dalam
realitasnya anak jalanan tidak selalu terlepas
dengan orangtuanya dan hidup sepanjang hari di
jalanan. Apabila definisi ini digunakan maka ba-
nyak anak jalanan di Indonesia yang tidak akan
tercakup dalam dcfinisi terscbut. Ilal ini akan
menyebabkan pcnanganan anak jalanarr rnenjadi
tidak komprehensif dan tuntas. Oleh karcna itu
definisi anak jalanan haruslah dapat mencakup
serrlra anak yang hidupnya ada di jalan. Apa
yang dikernukakan olch Silva mengenai penger-
tian anak jalanan lebih dapat mencakup yaitu
anak jalanan adalah:-

1. Anak-auak yang benar-bcnar hidup dan
bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau
telah lari dari keluarga mereka;

2. Anak-ariak yang rnenjaga huhungan de-
ngan keluarga mereka, tetapi rnengha-
biskatr waktunya di jalanan;

3. Anak-anak dari keluarga yang hidup di
jalanan.

Sementara Azas Tigor memberi batasan
anak jalanan sebagai mereka yang tidak memi-
liki tempat tinggal, hidup dialam terbuka, me-
nyewa ruangan, tidak hidup dengan keluarga ba-
tih melainkan di emperen pertokoan, stasiun,
tennitral. kolong jcn-rbatan, atau taman-tanlan
kota.'' Variasi anak jalanan dalar.n kehidupan se-
hari-harinya menLuut Sudrajat ( 1996) pada da-
sarnya dapat dikategorilan menjadi dua, yaitu:

a) Pertar.na, anak-anak yang turtrbuh dari ja-
lanan (Children of'the str.eet)dan seluruh
waktunya dihabiskan di jalanan. Anak-
anak dalam kategori ini biasanya mem-
punyai ciri-ciri tinggal dan bekcrla di ja-
lan, tidak mempllnyai rumah, jarang dan
bahkan tidak pernah kontak dengan ke-
luarga, berasal dari keluarga yang ber-
konflik, mobilitasnya tinggi, dan tidak
mempunyai tempat tinggal yang tetap;

b) Kcdua, anak-anak yang bcrada dijalanan
(Children on the street), yaitu anak-anak
yang bcracla sesaat di.jalarran. Kelompok
anak jalanan kategori ini tcrdiri dari
anak-anak jalanan yang berasal dari luar

2 Farid, Moharnrnad,. "Paker.fcr Anuk, L)1tu.y,u ItrtpIctrreuta-
si Kont,cnsi Hali ,4nak cli Intlone,:;ia tlcttt Kont'ensi ILO
(no.l38)",.lurnal Analisis Sosial, Edisi 5.lLrli 1997. Aka-
tiga dan UNICEF, .lakarta, 1997.
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kota dan anak-anak jalanan yang berasai
dari dalanl kota. Pada anak-anak ialanan
yallg berasal dari luar kota biasanya me-
ngontrak rumah sebagai tempat tinggal
secara bersama dengan tcman-ternan
yang senasib, kontak dcngan kelr_rarga le-
bih seringa bila dibandingkan dengan
anak-anak yang tumbuh dari jalanan. ti-
dak bcrsekolah, dan ikut ke kota atas a.ja-
kan ternan yang lcbih deu,asa. Motivasi
mereka kebanyakan ekonorni, oleh kare-
na itu scringkali rnereka rlasih menyisa-
kan hasil kerjanya untuk dikirirn kepada
orangtuanya di kan-rptrng.

Pengertian konsep anak jalanan terscbut
sebenarnya masih belurn lcngkap karcna hanya
rnemberikan batasan pada cakupanya sa.ja. Se-
mentara batasan usia anak jalanau belum terca-
kup dalam pengcrtian tersebut. Batasan umllr
anak jalanan sampai saat ini masih belum ada
kesepakatarl terutama menqenai batasan usia ba-
gi anak. Dalam konvensi hak anak dicanturnkan
yang dianggap anak adalah mereka yang beru-
mur dibawah iti tahun. Sedangkan rnenurut Un-
dang-Undang Nomor 14 tahun 1979 anak ada-
lah mereka yang bemmur dibawah 2l tahun. Se-
mentara Departcmen Sosial membatasi anak
adalah rnereka yang berumur l-15 tahun. Varia-
si ini bcrtambah dengan batasan umur anak
yang dikcmukakan olch Yayasan Kcsejahteraan
Anak hidonesia yaitu 6-15 tahun.

Dalam tulisan yang digambarkatr oleh pe-
nulis ini, pengertian anak jalanan mencakup se-
mua kategori yang dikcmukakan oleh Silvaa de-
ngan batasan ulnur dibawah l8 tahun. Batasan
ini ditetapkan untuk rrenjaring sernua anak yang
bekerja disektor infonnal terutama anak jalanan.
Dengan batasan umur tersebut maka setiap anak
yang berada bekerja dijalan dengan usia diba-
wah 18 tahun akan dijadikan sebagai objek pe-
nelitian. Anak.jalanan dan pengemis dewasa ini
telah dianggap scbagai masalah sosial yang mo-
merlukan penanganan yang serius karena telah
menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap
anak.

Secara teoritis terdapat dua pendekatan
yang dapat digunakan untuk memahami lnasa-
lah social yaittr indi,-idual blante approach dan

a http://wrvrv.hupelita.com). diakses
20t5.
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socictl blante approach.s Penclekatan yang perta-
ma menganggap masalah social teriadi karena
kesalahan individual dan pendekatern kedua me-
nganggap niasalah social karena kcsalahan sis_
ten-r. Pcndekatan yang digunakan untuk rrenta-
hami anak jalanan selama ini nzrmpaknya lebih
bertunrpu pada indit,idual b{ctme upproack di-
bandingkan soc'iul blume apytroac,k dengan mc-
nyalahl<an orang tlla yallg tidak ntampu sccara
ekonomi dan anal< scba-qai aktor yang harus
membantu ekononri keluarga. Pendel<atan yallg
clerlikian mcngabaikan kcnyataarr bahwa kemis-
kinan yang dialarni oleli orang tua ticlak hanyir
disebabkan oich ketidakrnampuan orang tuzr sc-
cara ckonorni tetapi,juga karcna ltrktor luar yang
tncmbuatnya tiilak bcrclaya. Fal<tor luar tcrscbut
dapat bcrupa sistcrn sosial budaya yang ticlak la-
gi mcntbcril<an pcrlindungarl atau jarninan sclsial
kepada anak atau keluarga dari tckanan ckono-
mi dan kemiskinan struktural.

Dalant sistcrn sosral br_idaya masyarakat
Indonesia. sistertr kekelabatan mernainkan pcra-
nan penting dalam memberikan jaminan sosial
dan perlindullgan terlradap anak atau kemcna-
kan. Faktor lainnya penyebab anak berada di ja-
lanan pada kasus-kasus tertentu karena tcrpisair
dari orang tua, betah di jalanan, dan renggang-
nya pola hubungan kekclLrar:gaan dan kcl<eratra-
tan. Fenor"nena anak jalanan dan koniplel<snya
pcnnasalahan mcnuntut berbagai pihak perlu
menyltsurl dan mclakuktrn kegiatalt penilnganan-
nya secara bersanta, yang diarahkan kepada
anal<, kcluarga dan Iingkungannya.

Iraktor sosial budaya yang ntentberikan
justifikasi terhadap kegiatan ar"rak "jalanan terse-
but nampaknya juga membcri kontribusi tcrha-
dap bcrtahanya anak di jalanan. Nilai sosial ada-
lah sesuatu atlrran yang berisi tentang baik clan
buruk, boleh dan tidak boleh. Untuk melaksana-
kan nilai sosial maka dibuat norma. Nilai sosial
dite rima anal< nrelalui proscs sosialisasi baik
primer maupun sekundcr. Sosialisasi clalarn ke-
lrrarga disebut dcngan prirnary socictlizcrlion.
yaitu sosiaiisasi yang pefiama ditcrima olch se-
orang anak. Menur-Lrt Talcott Parsons, sosialisasi
pr:imer dalam keluarga menghasilkan lta,tic lter-
sonality structure, di mana pola orientasi nilai
yang ditanamkan pada seseorang akan sujit un-

5 Soetomo. illa.scrltth So.;ial clctn Pernbtrn;iunur. pT. Dunia
Pustal<a .|aya. .lakarta. i995, hlm. 10.
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ruk diubah lagi sepanjang hidupnya.6 Keluarga
r"ng berpandangan anak mempunyai nilai eko-
nomi, sejak awal akan mensosialisasikan nilai
r"ng berkaitan dengan balas budi, berbakti ke-
Fda orang tua, mau membantu orang tua. Apa-
bila hal ini dilakukan maka anak-anak akan su-
lit menolak keinginan orang tua agar anak mem-
bantu ekonomi keluarganya.

Nilai anak di mata keluarga yang diang-
ero sebagai investasi di masa depan bagi orang
tnanya merupakan bentuk nilai sosial yang men-
pdi justifikasi orang tua untuk mempekerjakan
maknya ketika keluarga mengalami kesulitan.
Sementara anak-anak yang sejak kecil disosiali-
sasikan dengan nilai harus berbakti kepada
uang tua menjadikan anak tidak dapat menolak
untuk membantu orang tuanya. Kondisi ini me-
mlrut Afrizal disebabkan oleh adanya panda-
ngan bahwa anak mempunyai kegunaan ekono-
mi- Anak dipahami sebagai sumber jasa dan
pendapatan bagi orang tuanya.T Oleh karena itu

-ak mempunyai kewajiban untuk berbakti ke-
mda orangtuanya salah satu bentuk bakti terse-
trm adalah dengan bekerja membantu ekonomi
keluarga.

Kajian tentang anak jalanan dan upaya un-
uk mengatasi fenomena anak jalanan yang sela-
ma ini dilakukan lebih banyak difokuskan pada
hmdisi kemiskinan orang tua dan rendahnya ke-
uampilan yang dipunyai anak. Asumsi dibalik
tebijakan tersebut adalah dengan meningkatkan
ckonomi keluarga dengan sendirinya keluarga
&n mampu membiayai kehidupanya sehingga
rnak-anak tidak perlu lagi bekeda di jalanan.
Sementara dengan meningkatkan kemampuan
nak jalanan n:ereka dapat dialihkan untuk men-
@tkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan
yang tidak berada di jalanan. Asumsi ini menga-
tqikan kenyataan bahwa ketrampilan yang dibe-
rikan kepada anak jalanan ternayata tidak mam-
p membantu mencari pekerjaan karena jenis
pekerjaan yang tersedia tidak cocok denganje-
mb ketrampilan yang dipelajari. Hasil penelitian

'*'iyoga, Giwo Rubiyanto, dalam ,.Anak Jalanan Juga
.llak Bangsa", http:// wwwjumalnasional.com/ diakses
qgal0l November 2015.
'"rifrizal, *A Study of Matrilineal Kin Relation in Con-
aprary Minangkabau Society of West Sumatera,,, Te-
dr Master of Arl, Tasmania University, 1996, hlm. 6.
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yang pemah dilakukan oleh Hanandini, dkk,8
memperlihatkan bahr,va anak-anak jalanan hasil
didikan mmah singgah tidak dipercayai oleh pa-
ra pemakai jasa tenaga kerja sehin-qga meskipun
ada lowongan pekerjaan tetap saja tidak dapat
ikut bersaing untuk mendapatkanya karena ke-
percay-aan terhadap anak bekas anak jalanan sa-
ngat rendah. Oleh karena itu kebijakan memberi
ketrampilan merupakan kegiatan yang sia-sia
karena tidak dapat digunakan sebagai bekal
mendapatkan pekerjaan. Disamping itu kebga-
kan tersebut mendorong anak untuk tetap beker-
ja, hal inijuga rneianggar undang-undang pelin-
dungan anak yang berlaku.

Penghasilan yang diperoleh dari bekerja
sebagai anak jalanan sangat tinggi mencapai
Rp.20.000-Rp.50.000 per hari. Jurnlah tersebut
sangat rnenggiurkan bagi para orang tua yang
selama ini mempunyai anak yang bekerja seba-
gai anak jalanan. Bahkan dalam penelitian Ha-
nandini, dkk.e drlurnpai kasus keluarga yang
mempekerj akan 4 orang anaknya sebagai anak
jalanan. Oleh karena itu para orang tua dan anak
akan berpikir untr"rk beralih pekerjaan deugan
membandingkan jumah pendapatan yang akan
diperolehnya dan beban pekcrjaan yang akan di-
ker'f akanya. Bekerja sebagai anak.jalanan relatif
lebih mudah dibandingkan clengan pekerjaan
lain yang dapat dirnzrsuki oleh anak jalanan.
Apabila hal tcrscbut masih menjadi pertirnba-
ngan orang tua dan anak yang bckcrja scbagai
anak jalanan, r'naka bantuan dan ketrarnpilan apa
pun tidak akan clapat menarik untuk berpindah
dari pcker.jaan scbagai anak jalanan. Olch kare-
na itu harus dicari upaya lain yang ticlak hanya
bcrfbkus pac{a kcluarga inti clan pcningkatarr ke-
trarupilan anak tetapi juga nrclibatkan l<cluarga
luas dan rneningkatkan harga cliri orang tua dan
anak dirnata masyarakat. Pc:nelitian ini akan
menggunakan kedua pendekatan yaitu individu-
al blante approach <Lan system hlame ctpproach
untuk mengatasi rnasalah anak jalanan.

Untuk merubah nilai-nilai dan memperke-
nalkan nilai-nilai baru tersebut institusi lokal
perlLr diberdayakan agar malnpu mernbcrikan
pemahaman baru dan memperkenalkan peruba-

3 l{anarrdini, Drviyanti, dkk.. "Tinttok Ke kct.ctsctn dan pe-
lecehctn Sek-srral trtrhaclap Anctk Jalunan". Lcrpor.ctn parte-
I itian, Dana I IEDS. 2004.
o Ibid.
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han nilai-nilai kepada utasyarakat. proses pem-
berdayaan mengandung dua kecender-Lurgan yai-
tu:

1) kecenderutgan primel -vaitu pernber-da-
yaan yang urcnel<ankan kepada proses
n-rernbcrikan atarl mensailirkan sebagian
kekuasaan. kekuatan. atau kemampuan
kepada trasvaral<at agar individu menja-
di lebih berdar,a.

2) kecenderungan sekunder yaitu mendo-
rong atall memotivasi individu agar
lnelnpunyai kemampuan atau kebcrdaya-
an untuk menentukan apa yang mcnjadi
pilihan iridupnya.r0

Meskipun demikian kedua proses tersebut
pada dasarnya berjalan secara seiring dimana
melalui kecenderurrgan priluer rtrasyarakat akan
terdorong dan termotivasi untuk merubah kehi-
dupanya. Untuk mclaksanakan pemberdayaan
dengan demikian haruslah n-iemperhatikan ke-
mampuan masyarakat, nilai-nilai social budaya
yang potensial untul< rlendorong warga masya-
rakat mau memperjuangkan kehidupan secara
lebih baik. Niiai-nilai sosial budaya masyarakat
merupakan cara-cara yang digunakan untuk me-
respon koirdisi lingkungan agar dapat beradap-
tasi.

Pemberriayaan dalam arti harfiah adalah
membuat (seseorang) berdaya yang pada intinya
adalah pemanusiaan dalam arti mendorong
orang untuk menarnpilkan dan merasakan hak-
hak asasinya. Didalam pembrerdayaan terkan-
dung unsur pcngakr-ran dan penguatan posisi sc-
seorang melalui peltcgasan telliadap hak dan ke-
wajiban yang dirniilki dalam selurulr tatanan ke-
hidupan. Didalam proses pernberdayaan cliusa-
hakan agar orang berani menyuarakan dan
memperjuangkarr ketidakseimbangan hak dan
kewajiban. Pemberdayaan menglltarnakan usaha
sendiri dari orang yang diherdayakan untuk mc-
raih keberdayaanya. Mcmberdayakan mersayara-
kat adalah upaya untuk rneningkatkan harkat
dan maftailat iapisan masyarakat yang clalarr:
kondisi sekarang tidak mampu nrciepasan diri
dari perangkap ke raiskinan dan keterbelaka-

'o Utomo. Sur.varno. 1996. "Beberapa Faktor yang Meur-
pengaruhi Motivasi Keria Anak Usia Sekolah di Sektor
Infonnal di Kotarnadya Bengkulii" Tenaga Kerja Anak
Indonesia: Ranqkurnan cian Sari Litr.ratur. pDIl-Lllp cjarr
UNICEF. Jakarta.
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ngari. Detrgan kata lain mcrnbercla.yakan adalah
memampukan dan mcmandirikan masyarakat. I I

Pentberdayaan adalah sebuah konsep
pembangunan ekonomi yang rnerangkum nilai-
nilai sosial. Konsep iui mencerminkan paradi_e-
ma baru pcrnbangrutan yang bcrsifat peoltle-
cenleret{, participotot.y, empowering, ottd stts-
toincrble. Konsep pemberdayaan <iiadopsi dari
konsep etnpowerr.tent yang lahir sebagai bagian
dari perken'rbangan alam pikiran dan kcbudaya-
an rxasyarakat.ll Konsep strategi bercjasarkan
kamus bahasa htdonesia modcrn adalah ilmu
siasat perang, akal atau tipu rtusliltat untuk
nrencapai scsuatu maksud dan tujuan yang tclah
direncanakan. Dcngan demikian -strategi pern-
berdayaau rncrupakan akal atau cara yang digu-
nakan utrtuk mcmbuat rnasyarakat berdaya tidak
tergantung pada orang lain, m:unpu tcrlepas dari
kcmiskinanya sehingga dapat keiuar dari kegia-
tan anak jalarran sebagai cara untuk mendapat-
kan penghasilan.

Menunrt Parsons et.all-t prcses pernberda-
yaan pada unlumnya dilakukan secara kolektif.
Dalam konteks pekerja sosial pernberdayaan da-
pat diiakukan melalui tiga aras atari matra pem-
berdayaan yaitu r-niklo mezza, dan makrcr. pada
aras mikro pemberdayaan dilakul<an terha<iap
klien secara individu rnelalui bimbingan, kon-
seling, stl'ess management. krisis inter.-n,ension.
Pada aras mezzo dilakukan ter-hadap sekelom-
pok klien yaitu dengan mengglrnakan kelornpok
sebagai intcrvensi 1,aitu pendidikan dan pelati-
han. dinanika kelornpok biasanya digunakan
sebagai strategi dalam nreningkatkan kcsaclaran.
pengetahuan. ketrarnpilern. clan sikap-srkap l<lien
agar memiliki kernarnpuan ircmccahkan pqnra-
salaha yang dihaclapinya. Pada aras mal<ro pcn-
dekatan sebagai strategi sistiln hcsar karena
sasaran pe:mbahiin diarahkan ltada ststrrit lingku-
ngan yang lehih luas.'* Irclal<sanaan proscs cian
pcncapaian tujuan pcrnbcrclayaan dicapai ntcla-

l l 
I lanandirri" Drl,iyanti, dkk, Pcrl i rtclu rtgnn .,1 tttrli,/ul ttn ati

clari Tindal; Kelieru.son clan Pelcc,ehan Sck.strct!, Lapot.att
Pcnelitittn, Dana HEDS. 2005.
1) ,, ,

't Pnrsons et.al dalarr Ptarnono, \\,'ahyu. pelicrf ct Auctl;
Scktot'In/ttnual Di T-u.minal Bus dan Angliutctn Kotct Ko-
tanndt,a Pudang. I-aitoran Penelitian (tidak cliter.bitkan).
I-cruhagr Penelitiln LJniversitas Andalas, padang, 2000.
' " Sululto. Etli. i fcntl, ott gtr t t Mttst,a t.alia I Mcnt b et.clat.it-
kan Rakt'ut, Kolion Stt.trtegis Pemhangunon Ke.selahte-
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hi pendekatan pemberdayaan yang disingkat
mjadi 5P yaitu Pemungkinan, penguatan, per-
Iindrmgan, Penyokongan, pemeliharaan.ls Se-
rrrrrgkan Dubois dan Milley memberikan bebe-
rapa cara atau teknik yang lebik spesifik yang
dTar dilakukan dalam pemberdayaan masyara-
Lt lzitu membangun relasi pertolongan, mem-
hgun komunikasi, terlibat pemecahan masa-
ht, dan merefleksikan sikap dan nilai profesi
pcterja social (dikutip dari).ro

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut ke-
r,gka berfikir untuk memecahkan masalah da-
hn kerangka untuk menyusun model dan stra-
rgi pembinaan anak jalanan dan pengemis ada-
h sebagai berikut:

Derry,lnglirrf Kesmna

Dari apa yang telah dikemukakan diatas,
dan dari penelurusan lebih jauh, maka ada be-
berapa hal yang membuat anak melakukan per-
buatan kriminal sebagai pengemis, gelandangan
dan anak jalanary yaitu antaralain:

1. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ke-
luarga menjadi salah satu mendorong
para anak-anak tetap menjadi anak jala-
nan, pengemis dan gelandangan di kots
Palembang. Kasus-kasus yang ditemui di
lapangan memperlihatkan gambaran
bahwa latar belakang ekonomi keluarga
para pengemis maupun anak jalanan da-

5,,.;iol dan Pekerjaan Sosial. pT. Rellka Aditama.- - r -rg. 2005, hlrr. 40
' ,;. nln-r. 32
- .; rim. 68
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lam kondisi yang kurang melnadai untlrk
dapat rnemenui^,i kehidupan keluarganya.
Kor-rdisi ini rnenambah beban para pe-
ngemis sehin-tga menjadi dileniatis da-
lam meuentukan sikap selanjutnya. Di
satu fihak sebenarnva para pengernis
merasa malu melakrikan pekerjaanya
akan tetapi dilain pihak kebutuhan hidup
tidak dapat dihentikan scmentara mereka
mer.idapatkan pekerjaan yang lebih ber-
martabat. Sementara keiuarga luas juga
mempunyai kondisi yarlg salra sehingga
tidak dapat diharapkan untuk mcmbantu.
Kondisi ekonomi keluarga yang tidak
mampu ju-ta rnendorong anak-anak un-
tuk turun ke jaian rnenjadi anak jalanan.
Mereka mciakukan bcrbagai pekerjaan
untuk mcmbaniu orangtuanya yang tidak
mampu rnembiayai kehidupan keluarga-
nya, bahkan cliternukan kasus anak jala-
nan menjadi tulang punggurlg keluarga.
Para anak jalanan 'ockelja sebagai pe-
ngalnen, tukang parkir, tukang sernir se-
patu, darl mengernis.

2. Kondisi Fisik. Konciisi trsik para penge-
mis membuat kesentpatan untuk menda-
patkan pekerjaan _vang nonral menjadi
sernakin sulit. Cacat flsik berupa buta,
tangan buntung. ltrmpuh. tncr-upakan
kondisi fisik para infornran yang mendo-
rong melakukan pckcr.iaan sebagai mc-
ngemis. Kasus-kasus yang ditemui di la-
pangan memperkuat gainbaran tersebut.
Disarnping kondisi cacat fisik yang se-

cara individual ciider:ita oleh para penge-
mis, kondisi cacat flsik yang diderita
anak karena terkena penyakit {h-v*droche-
phalus) juga menjadi alasan untnk mela-
kukan pekerjaan mengemis. Anak yang
menderita penyakit cukup berat memer-
lukan biaya yang cukup banyak mendo-
rong orangtua untuk mengemis.

3. Persepsi tcrhadap Mengcmis. Persepsi
terhadap mengemis merupakan faktor
yang mendorong untuk bertindak me-
minta-meminta" Para pengemis tidak
memaknai perbuatanya sebagai tnenge-
mis atau meminta-minta kepada orang
lain. Para pengemis menggunakan istilah
tukang sadakah (orang yang men_qharap-

kan sedekah) dalail melakukan kc-eia-
tannya. Memaknai mengemis sebagai ri
kang sadakaft metnberikan arti bahu,,
mendapatkan sedekah mcrupakan hai
yang seharusnya ditcrima oleh ora1l,:-

yang kurang mampu dan mcmprakan ke-
wajiban bagi orang yang mampu. Per-
sepsi yang demikian membuat para p.-
ngemis merasa tidak malu melakr.rka:
kegiatan rnengcntis karena rlereka rlera-
sa han--va meminta haknya kepada oran.
yang mampu. Pandangan yang demikia:
berimplikasi pada cara bagaimana par:
pcngemis melakukan aktifitasnya. Par:.
pcngemis dalam rneiakukar-r kegiatanr :.

tidak mengr:capkan kata-kata meminta.
bahkan para pcngemis tidak rlrcnenga-
dahkan tattganl,a uutuk rnemittta ua13
Seperti dilakukan oleh infbntran bu Yus-
nidar mengemis dengan cara berdiam dr-
ri (seialu duduk) clengan kepala kebari ai

sepefti oratlg tidur. Infonnan tidak men-
coba rnengulurkan tangannya atall lnens-
ucapkan kata-kata melninta kepad:
orallg-orang yang bcrjalan dihaciapanl a

Disarnping dipandang scbagai tukang sct-

daliah. mengemis juga ciianggap pekcrja-
an yarlg tidak nista dan lebilr baik dari-
pada mencuri atau pcrbuertan kriinina.
lainrrya Pak Jarnilus ruisalnya ntcrasa pe -

kcr-jaan mcngcmis bukanlah suatu pckcr-
jaan yang nista jika dibandingl<an lltelr-
jadi pencuri. Mengerlis rncrupakan pe-

kerjaan vang halal dibandinglian menjiidr
seorang pencuri.

4. Besar Pendapatan. Besar pcndapata;r

vang diperoieh dari lccgiatan mengenri.
merupakan daya tarik yang cukup besai
bagi para pengemis tnaupull anak jala-
nan untuk melakukan kegiatan tersebur
Meskipun besar pendapatan vang diper-
oleh per harinya juga tidak sama, al<al
tetapi rata-rata para pengcmis atau anak
jalanan dapat memperoleh penghasilan
sekitar Rp. 40.000. Oleh karena itu anjal
dan gepeng susah ditertibkan. (Penghasi-
lan Gepeng dan Pengemis lebihi PNS.
Selasa. l9-5-2009" jarr 12.55.17

Ii http://wrvi,r,.aritara-s-umbar.cont, diakscs tgl I 2-8-2009
diakses 1:ada talrggal 0l Nor,,er:-rber 201 5
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5. Mengemis txolupakan pekeryaan yang
Mudah. Mengerais merupakan pekcrjaan
yang mudah tanpa mcmerlukan modal
kecuaii mcnghilangkan perasaan nlalu
pada arvai ixemulai pekerrjaan tersebut.
Peke{aan ini dapat dilakrihan oleh siapa
saja, laki-laki perempuan" ,inak-ai1ak ke-
ci1. anak mllcla, orarig der,l.asa dan orang
yang lanj i usia, ilj'ailg v&ng : ehat dan
sakit, orang yang mempunyai cacat tu-
buh dan orang yang lncinpun),ai anggo-
ta tubuh yang lengkap. Peluang untuk
memasuki pekerjaan ini jriga tidak sr-riit
dan sangat terbuka bagi siapa saja karena
tidak mernerlukan ketrampilan klrusus.
Orane dapat mudah berpindali clari pe-
ker3aan sebeiumnya dilakukan baik ka-
rena nsia sudah tua. usalianya bangkrut,
atau merasa penghasilanya kuraltg me-
muaskan, alau karena orang yang mem-
bantu nsahanya tidak ada lagi kcmuclian
berpindah rnenjadi pengeuris. Kasus-ka-
sus yang dialarni oleh para urforman
memberikan gatnbaran yang dapat mem-
perkuat pcmyataan tersebut.

; Jaringan, Organisasi dan Aktor-Aktor
Yang Terlibat daianr Mengorganisir
Anal<-Anal< Jalanan dan pctrgcmis. Jari-
ngan merupakan rangkaian hubungan
)'ang khas diantara scjr-rmlah orang.
Jr-rmlah yang tcrlibat dalanr suatr-r jari-
ngan dengan derrrikian nrrnimal dua
orang. Jaringan de,nglu ilcnriltian lneru-
pakan hubunuan irntara sc.jun:iah yang
saling I<ait nrc,ngkait. Rarigkaian hubu-
ngarr tcrscbut dapat tcrjarii clalanr bentuk
tbrmal mclalui organis;rsi tlan bcntuk in-
tbrmal. Organisasi prll'il pcnllcrnis clan
anak "jalanan hanya bcrbcniul< kumpulan
yang terbentuk sccara spontalt dan infbr-
raal schingga mLldah nicngalanri perpe-
cahan. Tidak terdapat l<ctua pcrkumpu-
lan yang bersifai penraiten" Koorclinasi
antar anggota dalani pci-kLrmpulan pe-
n_qemis diiakukan untrik mcmbagi teman
atau pasangall vang akan nrendarnpingi
para pengemis yang tidak dapat bekerja
secara mandiri. Kurnpulan yang terben-
tuk secara spontan tersebut biasanya ter-
jadi pada para pengemis yang cacar fisik

Derrl' Angl;,rf Kesumu

(buta atau lumpuh). Scmentara koordina-
si diantara para anak jalanan dilakukan
untuk membagi trip-rrip yang harus dija-
lani oleh anak jalanan dalam melakukan
kegiatan mengamcn. Jaringan hubungan
yang ditemukan diantara para pengemis
dan anak jalanan tidak terjadi secara for-
mal daiant organisasi yang permanen, te-
tapi dilakukall secara inf,onnal dan spon-
tan. Hubungan-hubungatr yang terjadi
bersifat internal kelornpok, sementara
hubungan antar kelompok dalarn jari-
ngan tidak ada. Kelompok-kelompok
yang terbelttLlk dalarn lingkungan anak
jalanan pada dasarnya bersifut mandiri
dan dapat berubah-Lrbah. Demikian yang
terjadi dalam kelompok pengemis. Oleh
karena itu tidak ada hubungan antara sa-
tu kelor"r-rpok dengan kelompok yang
lain, masing-masing bebas untuk mela-
kukan kegiatanya sendiri-sendiri. Bah-
kan di dalam kelompok tidak terdapat
ketua yang bersifat tetap vang dapat me-
ngendalikan anggota untuk memaksa
melakukan tindakan-tindakan tertentu.
Oleh karena itu pada dasarnya tidak ter-
dapat jaringan dalam arti yang sesung-
guhnya, vang ada hubungarL antar penge-
mis atau anak ialanan daiam melaksa-
nakair pekerjaan. l{ubungan-hubungan
yang terbentuk dalam kumpulan dapat
bersifat saling lnemanfaatkan, koordina-
tif-cksploitasi" dan koorclirratif-kor.jasa-
ma.

Alternatif rnocicl pcrlangannan altak jala-
nan mengarah kcpacla 3 jcnis n-rodcl yaitu /amih,
base, institulionol htt.sa: rJan mulli-st,,ytem ba,ge,
dimana pclnapai'an iluri rnasing-rnasing rnctode
tersebut dapat digambarkan sebagai ber.ikut :r8

a. I;amily, i:ose, aclalah n-rodel dengan lnem-
berdayaan keluarga anak jalanan melalui
beberapa rnetode yaitu melalui pembe-
rian modal usahtr. memberikan tambahan
rnakanan, dan mcmbcrikan penyuluhan
berupa penyuluhan tentang keberfungsi-
an keluarga. Dalam model ini diupaya-
kan peran aktif keluarga dalam rnembina

18 Soetorno, Mcrsaltth Sosial tlon pentbangtrncur. pT. Du-
nia Pustaka .laya, Jakarta. i995, hlm. 45
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dan menurntruh kembangkan anak .jala-
nan.

b. Institutionctl base. adalah model pember-
dayaan melalui pemberdayaan lembaga-
lembaga sosial di ntasyarakat dengan
rnenjalin networking n-relalui berbagai
institusi baik lernbaga pemcrintahan mau
pun lembaga sosial rlasr,,arakat. E.

c. Multi-sv.gtem bctse, adalah model pem-
berdayaan rnelalui jaringan sistenr yang I.
ada mulai dari anak jalanan itu sendiri,
keluar_ea anak jalanan, masyarakat, para
pemerhati anak, akademisi, aparal pene-
gak hukum serta instansi terkait laimrya.
Selain melakukan hal-hal yang telah di-

jabarkan diatas, maka terdapat pula empat mo-
del penanganan anak jalanan, pengernis dan ge-
landangan, yaitu: ie

(l) Street-centered interve.ntion. Penanga-
nan anak jalanan yang dipusatkan di .,f 

a-
lan" dimana anak-anak .jalanan biasa
beroperasi. Tujuannya agar dapat men-
jangkau dan melayani anak di lingku-
ngan terdekatnya, yaitu di jalan.

(2) Family-centered intervention. penanga-
nan anak jalanan yang difokuskan pada
pernberian bantuan sosial atau pember-
dayaan keluarga sehingga dapat mence-
gah anak-anak agar tidak menjadi anak
jalanan atau menarik anak jalanan kem-
bali ke keluarganya.

(3) Institutional-centa.red intert,ention. pe-
nanganan anak *ialanan yang dipusatkan
di lembaga (panti), baik secara sementa-
ra (menyiapkan reunifikasi den-ean kelu-
arganya) rrraupun permanen (terutama ji-
ka anak jalanan sudah tidak merniliki
orang tua atau kerabat). Pendekatan ini
juga mcncakup tempat berlindung se-
mentara (drop in), "Rumah Singgah"
ataLt"open holtse" yang menvediakan fa-
silitas "panti dan asrama adaptasi', bagi
anak jalanan.

(4) C o m ntu n i t.y:- c' ent e re d in I e n, e n t i o n. P ena-
nganan anak jalanan yang dipusatkan di
sebuah komunitas. Melibatkan program-
program community development untuk
memberdayakan masyarakat atau pe-
nguatan kapasitas lembaga-lembaga so-

sial di masyarakat dengan menjalin net-
working rnelalui berbagai institusi baik
Iembaga pemerintahan maLlpun lembaga
sosial masyarakat. Pendekatan ini juga
mencakup Corporate Soc,ial Respon,ribi-
/lly (tan ggun gj a,"vab soc i a I perusal-raan).

Kesimpulan l)an Saran

Kesimpulan
a. Faktor-faktor yang rnenyebabkan anak

Indonesia terutama yang tiriggal di kota
Palernbang terkategori anak jalanafl, pe-
ngemis dan gelandangan adalah disebab-
kan oleh hal-hal sebagai berikut : a. A-
nak jalanan, pengernis dan gelandangan
mempllnyai kondisi ekonomi keluarga
yang pas-pasar1, nternpunyai cacat tubuh
sehingga mempersulit mencari pekerja-
an, dan mempermudah bagi mereka un-
tuk mendapatkan pekerjaan sebagai pe-
ngemis. karena rasa iba orang lain akan
mernperbanyak pendapatan mereka. Se-
dangkan gambaran anak jalar:ran latar be-
lakan-q pendidikanya rendah, kondisi
ekonomi keluarga pas-pasan, bcrusia se-
kolah tetapi mereka lebih tertarik untuk
berada dijalanan dan bekerja sebagai ge-
landar-rgan dan pengernis. karena tidak
diikat oleh pcraturan" latar beiakang pcn-
didikan reiatif rendah (ada yang sedang
sekolalr dasar',/menengah pertama). Latar
belakang sosial, budaya dan ckonomi
yang inendorong dan menarik r-rntuk te-
tap bertahan ntenjadi anak .jalanan dan
pengentis dapat dikatagoril<ari rnenjacii
dua yaitu Faktor besar pendapatan yang
dapat diperoleh dan mengemis merupa-
kan pekerjaan yang mudah. .laringan hu-
bungan yang ditemukan cliantara para
pengemis dan anak jalanan tidak tcrjadi
secara fonnal dalarn organisasi vang per-
manerl, tetapi dilakukan secara infonnal
dan spontan. Oleh karena itu, pada da-
sarnya tidak terdapat jaringan dalam arri
yang sesungguhnya, yang ada hubungan
antar pengemis atau anak jalanan dalarn
mclaksanakan pekedaan. Aktor-aktor
yang terlibat dalam hubungan tersebut
adalah anak-anak, orangtua, saudara, te-te Ibid
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man. Hubungan-hubllngan yatig terben_
tuk dalam kumpulan dapat bersifat sa-
ling ntemanfaatkan, koordinatif-eksploi-
tasi, dan koordinatif-kerj asama.

b. Altematif model penanganan anak jala-
nan mengarah kepada 3 jenis model yai_
ttr family boss, in,stittrtional base dan
mtrhi-system base. Untuk menanggula-
ngi anak lndonesia terutama yang berada
di kota Palembang tidak ankan menjadi
anak jalanan, pengemis dan Gelanda-
ngan dapat juga dilakukan dengan cara
menerapkan model Street-centered inter-
venlion, Family-centered intervenliLtn.

Derry Angling Kesuma

Institutional-centered intervention, dan
C ommunity - c ent ered int erv ent ion.

2. Saran
Untuk menangani kasus-kasus yang ber_

hubungan dengan anak, terutama yang berhubu-
ngan dengan anak jalanan, pengemis dan ge-
landangan, hukum tidak bisa ditegakkan dengan
cara represif, perlu pendekatan psikologis, dan
metode-metode yang lain kectrali penegakan hu-
kum, sehingga akan menimbulkan kesadaran
bagi mereka untuk tidak kembali menjadi anak
jalanan, pengemis dan gelandangan.
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