
BAB II 

TINJAUAN ANAK JALANAN 

11.1. Pengantar Tinjauan Anak 

Anak jalanan dalam pembahasan ini adarah anak yang berusia 5 - 21 tahun 

yang menghablskan sebaglan besar waktunya dalam metlcarl nafkah dan atau 

berkeliaran di jalan maupun di tempat umum. 

Untuk perbandingan sebelum membahas anak jalanan lebih jauh berikut 

penjelasan tentang anak seeara umum. 

II.1.1. Tahap-tahap perkembangan anak 

Papalia dan Old (1987) membagi masa kanak-kanak dalam 5 tahapl : 

1. Masa Prenatal, yaitu diawali dari masa konsepsi sampai masa lahir. 
.......
 

2.	 tJlasa Bayi dan Tatih, yaitu saat usia 18 bulan pertama kehidupan 

merupakan masa bayi, di atas usia 18 bulan ~ampai dengan tiga tahun 

merupakan masa tatih. Saat tatih anak-anak menuju pada penguasaan 
,	 , 

bahasa dan motorik serta kemandirian. \; 

3.	 Masa Kanak-Kanak Pertama, yaitu rentang usia 3 - 6 tahun, masa ini 

dikenal masa prasekolah. 

1\.	 Masa Kanak-Kanak Ke'dua, yaitu usia 6 - 12 tahun, dikenal pula 

sebagai masa sekolah. Anak-anak telah mampu menerima pendidikan 

formal dan menyerap berbagai hal yang ada di Iingkungannya. 

5.	 Masa Remaja, yaitu rentang usia 12 - 18 tahun. Saat anak meneari 

identitas dirinya dan banyak menghabiskan waktunya dengan ternan 

sebayanya serta berupaya lepas dari kungkungan orang tua. 

Menurut pembagian tersebut anak jalanan yang kita bahas termasuk dalam 

tahap masa kanak-kanak kedua dimana anak berada di dalam tahap 

pendidikan formal dan masa remaja saat remaja meneari identitas dlri dan 

banyak menghabiskan waktu dengan ternan seb~ya serta berupaya lepas dari 

kungkungan orang tua. 

1	 Reni Akbar - Hawadi, 2001, Pslkologl Perkembangan Anak, Mengenal Sifat, Bakat, dan 
Kemampuan Anak (cetakan keempat), Graslndo, Jakarta, hal. 3 

I
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II, 1.2. Perilaku agresif anak2 

Perilaku menyimpang remaja dapat sebagai" aklbat jangka panjang dari 

perilaku agresif ketika anak-anak. Perilaku agresif anak adalah suatu 

kewajaran untuk melindungi anak supaya aman, tetapl jika berlebihan akan 

menjadi permasalahan yang serius dan harus segera dikontrol. 

Faktor yang mempengaruhl tlngkah laku agreslf ~nak: 

1.	 Faktor dari dalam anak; pada dasarnya, berkelahi adalah insting yang
 

universal ada pada dlrl manusla. Anak akan beraksl agreslf jlka la
 

mendapat hambatan dalam memuaskan keinglnannya.
 

2.	 Faktor darl luar anak;, perllaku agreslf dldapat karena contoh dari
 

lingkungan sekitar. Hukuman orang tua' untuk mendisiplinkan anak
 

akan menjadi contoh bagi anak untuk berperilaku agresif.
 

Penanganan yang dianjurkan dengan cara preventlf dan kuratif. Cara-cara 

preventif: 

1.	 Pengasuhan orang tua dengan selah.i memenuhl tuntutan anak
 

it1E~hyebabkah anak sullt dlkontrol.
 

2.	 Orang tua perlu membatasl tontonan TV yang bertemakan kekerasan.
, . 

\: 
3.	 Orang tua yang seriJig oertengkar harus yClkili bahwa aliak tidak
 

mengobservasi tlngkah laku bertengkar dengan penyelesalan secara

" ' 

agreslf.	 ,,' 
" 

4.	 Ciptakan suasana gembira di rumah. 

5.	 Memberi kesempatan pada anak untuk melatlh fislk dan gerakan untuk
 

menyalurkan ketegangan dan energi yang ada pada diri anak.
 

]ika anak sudah menunjukkan peril~ku ~greslf~ m~k~ c~rl:l kuri.'ltif dapi:lt 

dilakukan: 

1.	 Memberikan hadiah pada anak setlap kall berm~in tanpa menyakiti 

brang lain. 

2.	 fIIlemberikan hukuman dengan cara lain selaln hukuman fisik setiap kali 

berlaku agreSif. 

3.	 Mengatakan dengan cara yang tidak menvakitkan bahwa, tingkah laku 

agresif iIIehggahggU orang lain. 

2 ibid, hal. 53 
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4.	 Mengembangkan pertimbangan-pertimbangan sosial dalam diri anak 

dengan mengajari untuk memahami perasaan orang lain akan 

perbuatannya. 

5.	 rvlengajari anak keterampilan sosial dalam penyelesaian masalah 

sehingga menajdi asertif. 

6.	 Meneari alternatif lain untuk melepaskan kemarahan seperti dengan 

olah raga. 

7.	 Memberikan aktivitas untuk kesibukan anak seperti seni dan musik. 

Disamping itu terdapat beberapa hal untuk memaksimalkan penanganan anak 

agresif, yaitu: 

1.	 Tidak membandingkan anak dengan yang lain.
I 

2.	 Tidak memberi label anak nakal. 

3.	 Tidak menunjukkan perhatian yang berleblhCir.. 

4.	 Tidak terlalu memaksakan anak, tetapl Il'lemberlkan dorongan secara 

perlahan dan sistematis. 

11.1.3. Nilai Wirausaha ahak	 I, 

., 

Pemblnaan di rumah slnggah dlharapkan selepas d"rl rumah slnggah anak 

jalanan dapat berwirausaha. Perlu dikondlslkan halRhal yang mendasari 

terbentuknya ciri atau sikap mental wirausaha pada anak-aliak3 : 

1.	 Hargailah prestasi. yang dlcapal anak, sejelek apapun hasllnya. Jangan 

meriiberikar'l koriientar yang menyakitkan atau mengetilkali harga 

dirinya. 

2.	 DOrOflyle:t1'1 anak pada setlap kesempatan untuk meraih prestasi 

terbaik. 

3.	 Berikan I<.eyal<.inan pada diri allak akar. I<.emampuan yang dimillkinya. 

4.	 L1batkan anak pada setlap keputusan yang dlambll oleh keluarga. 

5.	 Ajal<.lah anal<. untul<. aktlf dalam kegi~tan kelornpok yang CUkup 

memberikan tantangan pada dirinya. 

6.	 Tanaml<.an I<.epercayaan pada dli'i artak. 

3 Ibid, hal. 108 

- 23 



7. Perbesar harga diri anak pada setiap kesempatan. 

11.1.4. Pengembangan potensi anak 

11.1.4.1. Pengantar 

Pada dasarnya manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka 

salah satu kewajiban dasar manusia adalah niengembangkan diri. Manusia 

akan semakin dapat bahagia jika semakin dapat.mengembangkan diri. 

Setiap anak mempunyai potensi, anak berbaka~ tldakharus mempunyai IQ 

yan'g tinggi, tetapi juga memiliki kreatlvitas dan motlvasi yang .kuat. Anak 

berbakat adalah anak yang memilikl kemampuan,untukmenampllkan prestasi 

yang tinggi, biasanya dalam salah satu bldang sepertt: .. 
. .	 i'~ "., t', .' i.:';'. ' '.: ~,:,"'. 

1.	 Kemampuan intelektual. 
. . 

2.	 Kemampuan akademis khusus. 
~ ", 

3.	 Kemampuan berpikir produktif kreatif•. 

4.	 Kemampuan kepemimpinan. 

5.	 Kemampuan dalam bidang seni. .• I 

. , 
l, 

6.	 Kemampuan dalam bidang psikomotor (ol~h raga). 

Dari enam kategori tersebut, pada umumnya yangldlsebut
\ 
anak berbakat 

terpusat pada anak-anak yang memlllkl kemanipuan intelektual dan 

kemampuan akademik khusus saja. Dengan begltu, jika ·ada anak yang 

bertalenta dalam seni atau muslk, namun telah dlukur tlngkat Intelegenslnya 

ternyata tergolong biasa-biasa saja, dianggap bukan termasuk dalam kategori 

anak berbakat. 

II.1.4.2.	 Perkembangan kreativitas anak 
.....-

Penelitian Ariety (1976) menemukan beberapa periode kritis untuk 

perkembangan kreativitas selama masa anak dan dewasa4 
: 

1.	 Usia 5 - 6 tahun 

Sebelum seorang anak siap masuk sekolah, la belajar untuk harus bisa 

menerima dan konform terhadap perat~ran dan tata tertib orang

4 ibid, hal. 27 
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orang dewasa yang ada di rumah maupon di sekolah. Semakin keras 

tokoh otoritas, maka akan semakin kuncup kreativitas. 

2.	 Usia 8 - 10 tahun 

Keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok ternan sebaya 

merupakan ciri dari periode ini. Kebanyakan anak merasa bahwa untuk 

diterima, mereka harus konform sedekat mungkin dengan pola-pola 

yang terbentuk di kelompok, dan setiap penyimpangan dari kelompok 

akan mengancam penerimaan kemampuannya. 

3.	 Usia 13 - 15 tahun 

Dalam upaya penerimaan kelompok, khususnya dari anggota-anggota 

yang berlawanan jenis membuat anak remaja men~)endalikan pola 

perilaku mereka. Hal ini sarna halnya dengan gang-age di mana si 

. remaja menyesuaikan diri dengan tujuan agar bisa diterima oleh 
'-

kelompoknya. 

4.	 Usia 17 - 19 tahun 

Pada usia ini, upaya untuk diterima sebaik mungkin dalam jurusan 

tertentu juga menghancurkan kreativitas. Jika penjurusan memerlukan 

konformitas dalam pola yang baik serta harus. diikuti oleh aturan dan 

tata tertib yang khusus, maka kreativitas tidak ~kan muncul. 

II.l.4.3. Potensi untuk prestasl anak 

Seringkali terjadi kesenjangan antara potensi 

prestasi yang ditunjukkannya. Setidaknya 

menyebabkan kesenjangan tersebut yaitu : 

yang 

terdapat 

dimiliki 

dua 

anak dengan 

hal yang 

1. Kondisi fisik anak 

Orang tua diharapkan tidak menganggap remeh keluhan anak yang 

berkaitan dengan fisiknya, apakah itu kurang dapat melihat dengan 

jelas, mendengar dengan jelas, serta keluhan lain yang 

mengindikasikan adanya permasalahan pada fisik anak. 

2.	 Status emosional keluarga 

Apakah orang tua sering bertengkar, orang tua berpisah rumah (atau 

bercerai), antara anak selalu ribut, keluarga selalu berpindah-pindah. 

Kehidupan rumah yang tidak nyaman sangat besar pengaruhnya 

dalam peningkatan prestasi anak. 
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Untuk itu diperlukan perhatian dan komunikasi untuk dapat memahami 

kebutuhan anak. Jika hal tersebut terbentuk, lambat laun anak akan 

mendapatkan kepercayaan dan dapat dilakukan pendekatan sebagai berikut: 

1.	 Setiap kali bekerja bersama anak harus digunakan pendekatan 

keberhasilan yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Membantu 

anak untuk menyadari keuntungan yang diperoleh dalam meraih 

sesuatu, membangkitkan motivasi dari dalam diri mereka. 

2.	 Anak perlu memiliki ketrampilan dalam membuat tujuan. Apa 

sesungguhnya tujuan yang ingin dic~pai anak. Membantu anak 

membuat tUjuan jangka pendek, jangka panjang serta pilihan:-pilihan 

kegiatan yang bisa dilakukan di dalam meraih tUjuan yang telah 

ditetapkan. 

3.	 Hubungan antarpribadi rnerupakan hal yang juga penting dalam 

membangkitkan motivasi anak. 

Dalam perkembangannya anak-anak memiliki minat dan cita-cita. 

Pertambahan usia akan merubah minat dan cita-cita anak. Dalam penelitian 

terhadap remaja menunjukkan merosotnya min~t ~erhadap permainan masa 

kanak-kanak (misalnya remaja mulai meninggalkan pe~mainan kelereng, bola 

bekel, dll).5 Hal tersebut menunjukkan dalal11 perkembangan anak akan 

terjadi perubahan minat dan cita-cita yang berpengaruh terhadap perubahan 

kebutuhan dan perilaku anak. 

TT.2. Anak Jalanan 

II.2.1. Pengantar 

Sebuah kategori sosial, anak jalanan bukanlah satu kelompok yang homogen. 

Sekurang-kurangnya ia bisa dipilah ke dalam dua kelompok yaitu anak yang 

bekerja di jalan dan anak yang hidup di ialan. Perbedaan diantaranya 

ditentukan berdasarkan kontak dengan keluarganya. Anak yang bekerja di 

jalan masih memiliki kontak dengan orang tua sedangkan anak yang hldup di 

jalan sudah putus hubungan dengan orang tua. 

5 Drs. Andi Mappirae, 1982, Pslkologi Remaja, Usaha Naslonal, Surabaya, hal.62 
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Berbagai penyuluhan telah mengajar para orang tua melalul pembatinan 

bahwa anak yang baik adalah anak sekolahan. Karena itu wajar saja bila guru 

tidak mampu lagi mendidik anaknya, maka orang tuaiah yang akan 

meng(h)ajar anaknya. Hasilnya anaklarl menlnggalkan rumah. 

11.2.2. Hidup di jalan sebuah keterpaksaan 

Ketika pertama kali hadir di jalan, seorang anak menjadi anonim. Ia tidak 

mengenal dan dikenal oleh siapapun. Selain itu juga ada perasan kuatlr bila 

orang lain mengetahui siapa dirinya. Tidaklah mengherankan bila strategi 

yang kemudian digunakan adalah dengan mengantl nama. Hal Inl dllakukan 

untuk menjaga jarak dengan masa lalunya sekaligus masuk dalam masa 

kekiniannya. 

Proses penggantian sebutan itu dengan sendlrlnya menunjukkan bahwa ia 

bukan sekedar pergantian panggilan saja tetapl juga Sebagai sarana 

menanggalkan masa lalunya. Artinya la adalah baglan dad proses untuk 

memasuki satu dunia baru. Sebuah kehidupan yang merupakan konstruksi 

dari pengalaman sehari-hari di jalan. 
. ; 

Meski secara sosial mereka dikategorikan sebagal ,',anak (kedl), hampir 
I 

semuanya mengadopsi bentuk-bentuk kedewasaan sebagai' tanda 

pembangk~ngan dari harapan-harapan yang dltentlJkan ol~h masyarakat. 

Mereka memainkan peran yang selama Inl dijalankan oleh kaum dewasa yang 

ada di sekitarnya, sepelti; menenggak rninurnan keras, ngepll, judi serta 

menggemari free sex. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak eocok untuk 

dilakukan oleh anak justru dianggap mampu membuat mereka merasa 

tumbuh dewasa dan menjadi jantan. 

Seoratig dewasa yang sering memperhatikan dan bergaul dengan anak-anak 

jalanan mengatakan bahwa jlka dilarang untuk melakukan tlndakan tertentu, 

maka anak-anak jalanan itu seperti dlsuruh. Apa pun akan dilakukan untuk 

menentangnya. Katanya, itu bagian dari indentitas pembangkangan. Atau 

dalam kata lain menolak dianggap sebagal anak keell terus. 

Dalam hal berpakaian mereka menginginkan dapat berpenampilan dengan 

bersih tetapi kadang malah disalahpahami olehumum, misalnya ketika ia 
......

memakai pakaian kotor, justru banyak orang yang mau menyemirkan sepatu, 

tetapi dengan pakaian berslh tak banyak orang yang mau menyemirkan 

sepatunya. Hal ini menunjukkan adanya satu pertentangan, di satu sisi 
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masyarakat umum menginginkan mereka tampi.l secara "bersih", namun bila 

tampil dengan· cara semacam ini maka ia tidak mendapatkan uang yang 

cukup. 

IL2.3. Harapan akan kehidupan yang lebih baik 

Anak jalanan dari sudut pandang umum digambarkan sebagai massa marjinal 

dengan budaya kemiskinan dan sebagai Iingkungan liar, kejam dan kotor, 

sumber pelacuran, kejahatan dan ketidakamanan. 

Pendangan tersebut adalah gambaran reallta anak Jalanan. Dalam 

pembahasan iniyang menjadi permasalahan untuk diselesaikan bukanlah 

permasalahan sebagaimana pandangan umum terhadap anak jalanan, tetapi 

lebih mendasar terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan 

berperilaku sebagaimana pandangan umum tersebut. " 

Manusia berperilaku menyimpang dapat diartikan sebagai manusia yang tidak 

berpendidikan, berbudaya, beragama, dan predikat-predikat negatif lain, dan 

pada dasarnya tidak ada manusia yang menginglnkan mendapat predikat 

seperti itu. 

Di dalam Surat At Tiin ayat 4 - 6 Alloh swt berfirman; "$esungguhnya Kami 
' .. 

telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (4) Kemudian 

Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (5) kecuali orang

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bafli meeka pahala 

yang tiada putus-putusnya (6)." Pemahaman penulis tentang ayat tersebut 

adalah bahwasanya manusia telah diciptakan dengan dibekali potensi yang 

dapat menghantarkan manusia ke dalam kedudukan sebaik-baik dptaan.
'. 

Tetapi ketika manusia tidak mempergunakan potensl tersebut maka dengan 

sendirinya akan menempatl tempat yang serendah-rendahnya. 

IL2.4. Potensi yang tidak tergali 

Yang dipermasalahkan bukanlah supaya anak jalanan tidak hidup dan bekerja 

di jalan lagi. Bagi siapapun itu adalah hak bagl anak jalanan untuk terus 

melakukan yang dianggap terbaik dapat dilakukan asalkan tidak berbenturan 

dengan kepentingan orang lain. Tetapi apakah tldak terdapat kemungkinan 

lain yang mempunyai kemanfaatan lebih luas ticlak hanya bagi anak jalanan 

tetapi juga bagi m~nusia yang lain. Hal ini juga tidak berarti bahwa bekerja di 
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jalan tidak mempunyai kemanfaatan bagi manusia lain tetapi sudah optimal 

atau belum yang dapat dilakukan oleh anakjalanan,'< 

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagairtt~na manusia tidak dapat 

mempergunakan potensi yang dimilikl. Penelitlan-penelitian yang ada 

menemukan banyak faktor yang mengakibatkan terbelen9gunya patensi 

manusia antara lain yang dapat dikumpulkan adalah: 

1.	 Pendidikan yang memberikan suguhan-suguhan pelajaran yang 

kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan anak sehingga tidak 

untuk menggali keluar kemungkinan-kemungkinan patensi yang 

dimiliki anak. ...... 

2.	 Peranan orang tua dalam memberikan kantrol yang terlalu berlebihan, 

menentukan tujuan anak dengan memaksa meskipun tidak sesuai 

dengan minat dan kebutuhan anak. 

3.	 Pemahaman umum tentang bagaimana seharusnya' hidup yang 

berorientasi pada kehidupan duniawi, yang disebut sukses adalah 

kepemilikan materi yang cukup, membuat pemikiran dalam 

masyarakat untuk bersaing, dan bagi yang th;lak mampu bersaing akan 

putus asa dan mengingkari potensi-potensl 'xang sebenarnya ada. 

Untuk itu harus ada pemikiran yang me'ncoba menyelesaiki:m 

pemahaman tersebut. Hidup adalah untuk I berproses yang terus 

menerus bukan langsung pada hasil. 

11.3. Anak Jalanan di Rumah Singgah 

11.3.1. Pengantar 

Kebebasan adalah prinsip hidup yang diyaklnl kebenarannya oleh anak 

jalanan. Meskipun dalam praktiknya kebebasan tersebut mendapat kontrol 

diantara anak jalanan sendirl dan orang-orang yang dlsekelilingnya. Terbukti 

anak jalanan masih perlu berkelahi dl antara mereka atau kena garukan 

petugas ketertiban. 

Kenyamanan baginya adalah bagaimana mereka blsa terpenuhi kebutuhan 

yang diinginkannya. Prinsip tentang kontrol dan kenyamanan tersebut yang 

dlpakai dalam pengelolaan rumah singgah. 
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11.3.2. Kebutuhan Anak Jalanarl 

Melihat dari penampilan fisik, aktifitas, dan perilaku atau sikap anak jalanan, 

secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan adalah 

pengakuan bahwa ia mampu dan telah dewasa. Keinginan tersebut adalah 

keinginan wajar, semua anak mengalaminya, yang umum menganggap tidak 

wajaradalah karena mereka melanggar norma umum yang ada. 

Penampilan fisik dengan rambut panjang, tatto, anting, tindik adalah cara 

mereka supaya dianggap dewasa. Kebiasaan seperti berbicara dengan kata

kata kasar, merokok , miras, narkoba, free sex adalah kebiasaan supaya 

dianggap berani dan dihormati. 

Untuk memenuhi dengan bekerja sebagai pengamen, tukang semir, tukang 

parkir, pengasong, jual koran, mencuri, menipu, merijadi preman, dll. 

Keadaan tersebut juga dapat diartlkan sebagal slkap protes terhadap 

kemapanan orang-orang yang menganggap dirlnya normal yang selalu 

menjauhi mereka. Orang-orang tersebut semakin mempersulit mereka untuk 

berubah. Setiap orang mempunyai harga dirl mesklpun memiliki arti yang 

berbeda bagi setiap orang. Dan bagi anak jalanan harga diri adalah ketika 

mereka bekerja dengan tenaga mereka sendlri untuk memenuhi 
I, 
/

kebutuhannya sendiri dan berusaha tldak menyusahkan orang lain. Tetapi 

ketika mereka direndah-rendahkan tidak ada kemarnpuan untuk melawan 
" 

yang akhirnya semakin terjebak ke dalam narko~a dan minuman beralkohol. 

Tidak mungkin selamanya mereka akan menjalanl kehidupan seperti itu. 

Suatu saat mereka harus berkeluarga dan menjadi tua bahkan suatu saat 

mereka akan mati. Mereka butuh pencerah~n' untuk merubah keadaan 

tersebut. Mereka butuh wadah untuk menjembatani persiapan mereka 

meflyongsong kehidupan di hari-harl depan. 

11.3.3. Sistem Pembinaan 
,..:--" 

Di dalam rumah singgah anak jalanan membentuk komunitas/ kelompok 

dengan seorang pemimpin/ pendamplng yangc:Usegani. Pemimpin tersebut 

yang akan menjadi semacam godfather yang'~empUnyai banyak peran 
. " " 

seperti; sebagai orang tua, kakak, guru, teman/' sekal1gus pelindung ketlka 

anak jalanan mendapat permasalahan. 
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Hal utama yang perlu direncanakan dengan matang adalah program 

bagaimana anak jalanan dapat dirumahkan, kemudian meningkat bagaimana 

memotivasi anak jalanan supaya mendapatkan yang terbaik dan kalau 

memang kehidupannya harus berubah bagalmafla anak dapat siap dengan 

perubahan tersebut, dan terakhir adalah pembekalan-pembekalan untuk 

kehidupan yang baru. 

Bersama pendamping anak melakukan semacam dlnamika kelompok untuk 

sharing berbagai permasalahan yang ada dan mencoba mencari solusinya. 

Sehingga dalam pembinaan yang diperlukan adalah sikap-sikap empati 

kepada anak jalanan mencoba rriengerti bagaimana baiknya, memberikan 

perhatian, kasih sayang, menerima, dan membuatnya merasa yakin akan 

menjadi manusia yang mempunyai kemanfaatan yang leblhluas. Memberikan 

wawasan-wawasan tentang tujuan hidup yang lebih luas dan kemungkinan

kemungkinan selain hidup di jalan supaya anak mempunyai pengharapan, 

semangat, dan terbuka potensi-potensi yang dimilikinya. 

Dan pekerjaan tersebut adalah proses yang panjang dan perlahan-Iahan. 

Yang semula jahat berubah menjadi agak jahat, semula agak jahai' menjadi . , 

agak baik, semula agak baik menjadi baik. 
.	 I 

I, 

Sistem Pembinaan Anak Jalanan' 

Anak Jalanan 

Dirumahkan 

Motivasi 

Pembekalan 

" Pekerja keras 
" Ketrampllan ku rang 
" Pekerjaan apa adanya 
" Teraslhg sebab dijauhi 

masyarakat 

" Membentuk komunltas 
supaya tldak terasing 

" Membuat aktivitas 
penyaluran hobby 

"	 Perhatlan dengan 
empati 

" Insight untuk \.~!lu 

permasalahan 

"	 Pelatlhan ketrampilan 
sesuai potensi yang 
ada 

Mampu mandiri 
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I1.3.4. Peran pemimpin/pendamping dalam rumah singgah 

Peran pemimpin/pendamping dalam rumah singgah menjadi penting karena 

tI1ampu memberikan kontrol kepada komunltas. Anak jalanan menjadi segan 

dengan teguran':'teguran dari sang pemimpin. Hal ini terjadi disebabkan anak 

menjadi lebih dirumahkan dan dimanusiakan oleh pemimpin. Permasalahan

permasalahan yang dihadapi di jalan banyak mendapat jalan keluar oleh 

pemimpin, seperti menjadi penengah perkelahian antar anak jalanan, 

mengurus anak jalanan ketika harus berhadapan dengan petugas ketertiban, 

memperhatikan kesehatan anak jalanan, dan yang lebih nyata pemimpin 

rnempunyai hubungan yang luas dengan LSM~LSM dan relawan-relawan yang 

peduli dengan anak jalanan sehingga anak jalanan merasa lebih aman dan 

mempunyai harapan-harapan masa depan. 

Anak-anak jalanan yang tidak bisa menurut dengan pemimpin dengan 

sendirinya akan terusir dari komurlitas. 
--. 

" 
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II,3.5. Struktur Organisasi Rumah Singgah 
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