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Latar Belakang 

Permasalahan anak memerlukan perhatian serius dari para pihak karena 
secara kuantitas dari tahun ke tahun (terutama sejak terjadi krisis ekonomi) 
jumlahnya terus meningkat. Menurut hasil SUSENAS 1998, anak telantar 
berjumlah sekitar 3,9 juta anak, terdiri 1,1 juta balita terlantar dan 2,8 juta anak 
terlantar. Tahun 2000, jumlah tersebut meningkat menjadi 3,1 juta anak atau 
sekitar 5,4 % dari jumlah seluruh anak yaitu 58,7 juta. Diketahui bahwa anak 
yang berada dalam kondisi rawan terlantar sebanyak 10,3 juta anak atau sekitar 
17,6 %.  

Anak telantar merupakan masalah sosial struktural yang ditandai oleh 
adanya pengabaian hak-hak anak oleh orang tua/keluarga atau orang dewasa 
lainnya yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan asuhan anak. Masalah 
ini menjadi fenomena gunung es, di mana jumlah anak jalanan yang teramati dan 
menjadi fokus program JPS Bidang Sosial tidak menggambarkan kondisi anak 
telantar yang sesungguhnya. Perhatian terhadap anak telantar mengemuka dengan 
munculnya anak jalanan. Anak-anak tersebut menghabiskan sebagian besar 
waktunya di jalanan untuk melakukan kegiatan memperoleh uang atau menjalani 
kehidupan di jalanan. Secara umum, baik anak telantar maupun anak jalanan 
beresiko mengalami hambatan dalam tumbuhkembang akibat tidak terpenuhinya 
kebutuhan makan, pendidikan, dan kesehatan. Secara khusus, anak jalanan juga 
rentan menjadi korban penyalahgunaan obat terlarang dan tindak kekerasan dari 
sesama anak jalanan maupun orang dewasa.  
  Sampai saat ini, dengan beragam program pengentasan anak jalanan yang 
dilakukan Departemen Sosial dan Dinas Sosial di masing-masing Propinsi dan 
Kabupaten/Kota bersama dengan LSM/LSK, masyarakat lebih kerap 
mempertanyakan keberhasilan program tersebut. Dalam sejarah pernbangunan 
kesejahteraan sosial di Indonesia, belum pernah ada satu program yang 
dilaksanakan dengan sangat banyak keanekaragaman, yaitu JPS Bidang Sosial 
untuk mengentaskan anak jalanan1. 

a. Sumber pendanaan: Pinjaman ADB, APBN (pembangunan, rutin, ABT), 
dan APBD Propinsi. 

b. Persiapan: uji-coba bantuan UNDP dari 1995-2000 melalui Proyek 
INS/94/007 dan INS/97/001 di tujuh Propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera 
Utara, dan Sulawesi Selatan. 

                                                           
1 Makalah disusun sebagai Laporan Penugasan untuk Komisi E DPRD Propinsi DIY, 

Januari 2003 



 2

c. Kelembagaan: Bappenas, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, 
Departemen Sosial, PT Pos Indonesia, Pemda Propinsi dan 
Kabupaten/Kota, Orsos/LSM, DPRRI, Perguruan Tinggi, d1l. 

d. Mekanisme pelaksanaan: Sekretariat JPS (Bappenas), PIU (pusat dan 
daerah), TKP, TKK, UPM (Bappenas, Depsos, Propinsi, Kabupaten/Kota), 
d1l. 

e. Pelaksana dan kegiatan: Rumah Singgah, Mobil Sahabat Anak (MSA), 
Pondok Pesantren, PSAA, penjangkauan, konsultasi, beasiswa, registrasi, 
pelatihan keterampilan, pemberdayaan orang tua, makanan tambahan, 
rekreasi, bimbingan belajar, d1l.; 

f. Pertemuan di pusat dan daerah: Koordinasi, konsultasi, sosialisasi, review, 
cill.; 

g. Kunjungan: Review mission ADB (tidak terhitung jumlahnya, juga oleh 
Presiden ADB), termasuk kunjungan ke lapangan. 

h. Peningkatan kinerja: Supervisi, pelatihan di pusat dan daerah, studi 
banding ke Filipina dan Bangladesh, d1l. 

i. Pengumpulan data: Monitoring, monitoring independen, studi, evaluasi, 
pemutakhiran data, d1l.; 

j. Pemasyarakatan: Kampanye sosial di pusat dan daerah (termasuk yang 
dicanangkan oleh Menteri), sosialisasi, d1l.; 

k. Acuan dan alat bantu: Juklak, juknis, acuan umum, acuan teknis, modul 
pelatihan, media kampanye sosial, d1l. 

l. Program pengembangan: Sekolah kembar (sister schools), angkat saudara 
 
 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  jumlah anak jalanan sebelum 
1997 mencapai 283 anak, pasca 1997 menjadi 445 anak, dan bulan Mei 1999 
bertambah menjadi 1.373 anak (Hasil pendataan Tim Asistensi kerjasama 
Universitas Atmajaya Jakarta dengan Departemen Sosial). Anak jalanan tersebar 
di 91 titik/kantong, antara lain di persimpangan jalan, pasar, pertokoan, tempat 
umum, dan tempat strategis lainnya. Biasanya mereka bekerja sebagai pengamen, 
pengelap mobil, peminta-minta, dan sebagainya2. Sampai 2002, belum ada data 
jumlah anak jalanan berbasis nama (by name).  
 Berdasarkan kondisi di atas, dan untuk merencanakan keberlanjutan 
program pengentasan anak jalanan, dibutuhkan kebijakan Exit Strategy agar 
politik perhatian terhadap permasalahan anak tetap terselenggara. 
 
Tujuan 
 Exit Strategy sebagai suatu kebijakan, strategi, dan program sosial 
ditujukan keluar dari Program JPS Bidang Sosial yang memperoleh pendanaan 
utama dari Asian Developemnt Bank (ADB). Sejak tanggal 30 Juni 2000, 
Departemen Sosial (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional/BKSN) telah menyusun 
exit strategy JPS-BS (SPSDP dan HNSDP). Pada pertemuan antara Deputi Bidang 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, BKSN, Mr. Charles B. Currin (Lead Education 
Sector Specialist ADB Manila), Direktur KAKLU BKSN dan Kepala Biro KKPP 
Bappenas pada tanggal 30 Juni 2000, telah diserahkan mated tertulis berjudul 
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“Considerations and Suggestions Related to SPSDPs and HNSDPs Exit 
Strategy”. 
 
Rumusan Program 

Exit Strategy tersebut pada dasarnya memuat variabel-variabel yang saling 
berkaitan yang perlu dipertimbangkan dalarn penyusunan Exit Strategy terutama: 

a. Besarnya skala dan kompleksitas permasalahan anak jalanan dan anak 
telantar di suatu lokasi/kota tertentu serta antarkaitannya dengan masalah 
sosial lain. 

b. Kategori/karakteristik anak jalanan dan anak telantar yang menjadi sasaran 
program, kondisi obyektif lingungan sosial (keluarga, komunitas, dan 
panti sosial), sistem nilai sosial-budaya yang berlaku, dan tingkat 
responsivitas masyarakat setempat terhadap permasalahan anak jalanan 
dan anak telantar serta penanganan yang telah dilaksanakan. 

c. Kemampuan Yayasan/Orsos/LSM yang mengelola rumah singgah dan 
panti sosial asuhan anak (PSAA), Orsos/LSM yang melaksanakan 
penanganan anak jalanan dan anak telantar di luar rumah singgah dan 
PSAA, mekanisme koordinatif antar Orsos/LSM serta kualitas hubungan 
antara Orsos/LSM dengan instansi pernerintah setempat. 

d. Kekuatan dan kelemahan model dan pendekatan penanganan anak jalanan 
dan anak terlantar melalui Program JPS-BS dikaitkan dengan kondisi 
obyektif masyarakat setempat. 

e. Efektivitas kegiatan pemberdayaan personel melalui diklat dan 
pengembangan. 

f. Kondisi daerah setempat, khususnya: 
1) Pemerintah daerah: Persepsi terhadap anak jalanan dan anak 

telantar serta proporsi APBD yang dialokasikan untuk 
penyelenggaraan upaya penanganan terhadap masalah ini. 

2) Apresiasi dan politik perhatian dari legislatif. 
3) Dukungan masyarakat setempat: Unsur generasi muda, universitas, 

dunia usaha, organisasi profesi, media massa, pemuka masyarakat 
dan agama, warga masyarakat mampu, dan relawan sosial. 

4) Sumber-sumber yang belum dimanfaatkan selama pelaksanaan 
HNSDP. 

g. Dampak terminasi bantuan sejenis dengan SPSDP/HNSDP, misainya 
bantuan PKS Anjal dengan dana APBN. 

h. Berbagai bentuk permasalahan operasional yang diakibatkan terjadinya 
perubahan/pergantian kepemimpinan, kelembagaan, kebijakan, 
penganggaran, dan personel terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah. 
 
Untuk pengembangannya dibutuhkan kebijakan, strategi, dan program  

penanganan anak jalanan dan anak telantar yang harus dilakukan sejak 
berakhirnya Program JPS-BS atau mulai tahun 2003. Program JPS-BS maupun 
pelaksanannya selama empat tahun terkahir ini sebenarnya telah memberikan 
sedemikian banyak pelajaran positif dan negatif sehingga kita dapat dan mampu 
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menentukan langkah ke depan yang normatif jauh lebih baik daripada 
sebelumnya, sejauh kita mau. Resep langkah tersebut tentunya sangat beragam 
karena aspek-aspek permasalahan yang dihadapi di setiap daerah juga beragam. 
Hal-hal yang diutarakan di bawah ini merupakan dasar-dasar pernikiran guna 
pembuatan resep yang disesuaikan dengan kondisi aktual setiap daerah, sejauh 
kita mau dan mampu berpikir berlandaskan. Untuk itu, alternatif berikut ini dapat 
dipertimbangkan untuk kepentingan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   

 
a.  Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Kerja. 

1) Masalah anak jalanan dan anak telantar sangat kompleks jaringan 
aspek-aspeknya, termasuk jaringannya dengan masalah sosial lainnya. 
Untuk itu penanganannya harus mampu mengakomodasi kompleksitas 
aspek-aspek masalah. 

2) Jaringan kerja pada tingkat pusat atau daerah beranggotakan semua 
pihak terkait, instansional, organisasional dan individual, pernerintah 
dan masyarakat, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk 
menangani masalah secara profesional. 

3) Jaringan kerja dapat dibentuk antara daerah berbeda tingkatan jaringan 
kerja (vertikal) atau antar daerah setingkat (horizontal).  

4) Berbagai forurn dan mekanisme koordinatifnya yang telah ada di 
bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dapat dilibatkan dalam 
jaringan kerja dan  Forum (Nasional) Rumah Singgah, Forum 
Komunikasi (Nasional) Kelompok Bermair. dan Taman Penitipan 
Anak, (Forum Nasional) Lembaga Perlindungan Anak, Forum 
Komunikasi (Nasional) Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, 
d1l. ]. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda dan Polres, Pusat Krisis 
Terpadu (PKT) di Rumah SaKit dapat dilibatkan dalam jaringan kela. 
Selain itu, asosiasi pernerintah daerah (kabupaten/kota/ propinsi), 
asosiasi profesi dan asosiasi dalarn dunia usaha juga dapat dilibatkan 
dalam jaringan kerja. 

 
b.  Uji Coba Pendekatan 

1) Berbagai uji coba pendekatan yang layak dikembangkan adalah: 
2) Pendekatan versi Pesantren Daarut Tauhiid yang memadukan 

penanganan anak jalanan dan anak telantar dalarn lingkup keluarga 
dan komunitas. 

3) Pendekatan Rumah Singgah, Pondokan dan Rumah Perlindungan 
melalui Rumah Pengentasan. 

4) Pengembangan lebih lanjut konsep Sekolah Kembar (Sister Schools), 
Saudara Kembar (Big Brothers/Sisters), Keluarga Kembar (Sister 
Families), Kota/Kabupaten Kembar (Sister DistrictslMunicipalities), 
Sheltered-Workshop, d1l. 

5) Pusat Pelatihan Keterampilan yang dipadukan dengan pusat penjualan 
produk, dan demonstrasi keterampilan di satu lokasi. 

6) Panti Observasi (Observation Home) bagi anak jalanan di daerah 
propinsi, untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Singgah, PSAA, Panti 
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Rehabilitasi, Trauma Center, keluarga, yayasan pelaksana 
pengangkatan anak (adopsi), d1l. 

 
c.  Mobilisasi dan Alokasi Sumber 

Mobilisasi sumber dalam dan internasional sebenarnya masih dapat 
dikembangkan lebih lanjut sejauh diiakukan oleh mekanisme yang akseptabel dan 
akuntabel. Sumber dalam negeri yang masih dapat dimobilisasi adalah dana 
dekonsentrasi, dana kompensasi BBM, APBD, dunia usaha. Sumber-sumber ini 
antara lain dapat dimobilisasi melalui hari-hari besar berskala nasional, antara lain 
Hari Anak Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, d1l. Sumber-sumber 
internasional dari sumber formal (antara lain lembaga-lembaga PBB, negara 
sahabat, dil.) berupa hibah dapat dimobilisasi melalui uji coba program-program 
spesifik dan unik daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas 
profesionainya. 
 
d.  Peningkatan Kualitas Personel 

Semua personel yang terlibat dalam penanganan anak jalanan dan anak 
telantar, baik personel manajerial maupun operasional, harus menyandang 
kompetensi profesional. Dalih otonomi daerah, penugasan berdasarkan 
kepentingan partai politik, d1l. tidak dapat dipertahankan lagi. Pendidikan, 
pelatihan dan pengembangan profesional harus menjadi prioritas di semua daerah. 
 
e.  Sistem Informasi 

Sistem informasi di hampir semua bidang pembangunan kesejahteraan 
sosial, khususnya pada sektor pernerintah, masih berupa lamunan, sedang dalam 
perencanaan atau tengah dibangun, belum diterapkan. Sistem Informasi Geografis 
(Geographic information System, GIS), peta sosial, d1l. masih saja berupa 
omongan, belum diwujudkan sesuai kebutuhan. Dalam kaitan dengan penanganan 
anak jalanan dan anak telantar, Departemen Sosial harus berani memprakarsai 
suatu sistern informasi yang benar-benar modern dan komprehensif. Uang ada, 
personel khusus dapat dilatih, tinggal kemauan yang belum tampak. 
 
f.  Kampanye Sosial 

Kampanye sosial pada hakekatnya ditujukan untuk memperoleh dukungan 
yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi terhadap berbagai upaya penanganan 
anak jalanan dan anak telantar. Kampanye sosial tidak hanya diarahkan pada 
semua pihak yang mampu berperan sebagai sistem sumber, tetapi juga sasaran 
penerima bantuan atau klien, dalam hal ini orang tua/keluarga anak jalanan/anak 
telantar serta lingkungan komunitasnya. Dalam kaitan ini kampanye sosial tidak 
hanya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik (sinetron, Man 
layanan masyarakat, sandiwara radio, d1l.), tetapi juga media komunikasi 
individual wawan-muka langsung pada tingkat akar rumput (RT, RW, Kelurahan, 
Desa) melalui penyuluhan sosial, khotbah, d1l. 
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