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Abstrak -XI 

ABSTRAK 

Keberadaan anak jalanan sebenarnya sudah lama hadir ditengah. 
tengah masyarakat, disebut anak jolanan karena aktivitas mereka yang 
lebih banyak dijalanan. Kehacliran anak jalanon sernakih bertambah 
seiring de.ngan krisis ekonomi yang berkepanjangan karena semakin 
banyak saja yang memanfaatkan jalano.n untuk mengais rezeki. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan 
seputar anak jalanan, yakn; pertama Jen;s dan bentuk kekerasan apa 
saja yang diatami anok jalanan, kedua, bagaimana bentuk perlawanan 
anak jalanan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Ketiga 
gambaran kebiasaan yang dilakukan anak jalanan dalam kesehariannya. 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dilakukan di 
Surabaya dengan pertimbangan kota Surabaya merupakan kata 
terbesar kedua setelah Jakarta, sekaligus ibukota J awa Timur, 
sehingga memungkinkan anak jalanan untuk mengaktualisasikan dirinya 
baik secara ekom; dan sosial, selanjutnya dipilih tempat-tempat yang 
strategis bagi berkumpulnya anak jalanan. 

Dalam penelitian ini diambil dipakai 10 informan dari anak 
jalanan, 3 anak jalanan perempuan sedang sisanya anak jalanan laki-Iaki. 
Informan diambil dengan teknik incendental dan available (kebetulan 
dan tersedia), diambil 10 informan karena informasi yang dikumpulkan 
dirasa cukup sedang informan kesebelos dan selanjutnya informasi 
yang diberikan bersrfat homogen dengan informan sebelumnya. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan indepth interview dan ditambah 
observasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan pemetaan 
dan menghubungkan dengan teor; yang ada. 

Beberapa kesimpulan dari temuan data yang telah dianalis, 
yakni ,pertama dari beberapa bentuk kekerosan terhodap anak jalanan 
ditemukan bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh keluarga, kelompok 
sebaya, masyarakat bahkan kekerasan dapot dilakukan oleh 
aparat/pemer'intah. Kedua, terungkap bohwa seseorang anok jalanan 
dapot menjadi obyek kekerasan oleh satu pelaku, dalam artian anak 
jalanan mendapatkan kekerasan yang berlapis. Ketiga. sebago; upaya 
untuk merespon tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya, beberapa 
anak jalanan mengambil tindakan untuk pasrah sedangkan beberapa 
anal< jalenen yang lain berupaya mengadakan perlawanan. Keempat, 
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Abstrak --xii 

kehidupan anak jalanan yang keras dan bebas kerapkali melahirkan 
kebiasaan tidak layak untuk anak seusianya, seperti seks bebas, 
keadaan ini semakin diperparah oleh faktor lingkungan misal orang tua 
yang secara langsung atau tidaklangsung memberi contoh kepada 
mereka. 
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