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ABSTRAK 

Hariansyah Putra Lubis, 2021. Manajemen Dakwah Yayasan AL-AJYB 

dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. 

Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi.  

Pembimbing : (I) H. Zulfa Jamalie., S.Ag., M.Pd., Ph.D dan Pembimbing :   

(II) Raden Yani Gusriani, SE, MM. 

Kata kunci: Manajemen Dakwah Yayasan Al-Ajyb, Pemberdayaan Anak 

Jalanan  

   Anak jalanan di kota banjarmasin setiap tahunnya mengalami 

peningkatan hal ini menyebabkan munculnya permasalahan sosial dalam 

masyarakat. Pemerintah kota Banjarmasin sudah mengeluarkan Perda 

terkait tentang anak jalanan namun Perda tersebut belum mampu untuk 

memberantas Anjal di kota Banjarmasin. Hal ini tidak mampu untuk 

dikerjakan sendiri harus saling bekerjasama dengan berbagai pihak atau 

lembaga. diantara lembaga non pemerintahan yang berfokus dalam 

pembinaan anak jalanan di kota Banjarmasin ialah Yayasan Al-Ajyb. 

Yayasan Al-Ajyb adalah satu-satunya yayasan yang berfokus untuk 

pembinaan serta menjadi rumah singgah untuk para anak jalanan di kota 

banjarmasin selain itu metode dakwah yang digunakan sangat unik dan 

memiliki berbagai program pemberdayaan untuk anak jalanan. maka dari 

itu peneliti tertarik untuk meneliti di Yayasan tersebut. 

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskritif. Teknik yang digunakan observasi dan wawancara dengan 

menyampaikan hasil dilapangan yang kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian, di jalan Sutoyo S Teluk 

dalam Kota Banjarmasin. 

   Berdasarkan analisis data diketahui bahwa Yayasan Al-Ajyb sudah 

berupaya melakukan secara maksimal dengan menerapkan manajemen 

dakwah dalam program pemberdayaan untuk anak jalanan di kota 

Banjarmasin dan memiliki program pemberdayaan dalam bidang 

keagamaan dan non keagamaan selain itu ikut sertanya lembaga 

pemerintahan dan para akademisi yang bekerjasama dengan yayasan 

menjadi faktor pendukung untuk memberantasan anak jalanan namun 

minimnya anggaran dana dan fasilitas sarana prasarana yang menghambat  

program pemberdayaan yang dilakukan yayasan Al-Ajyb terhadap anak 

jalanan di kota Banjarmasin.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 

pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

tanggal 22 Januari 1998. 

  Th : ط .A 16 : ا .1

  Zh : ظ .B 17 : ب .2

  „ : ع .T 18 : ت .3

  Gh : غ .Ts 19 : ث .4

  F : ف .J 20  : ج .5

  Q : ق .H 21 : ح .6

  K : ك .Kh 22 : خ .7

  L : ل .D 23 : د .8

  M : م .Dz 24 : ذ .9

  N : ن .R 25 : ر .10

  W : و .Z 26 : ز .11

  H : ه .S 27 : س .12
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  „ : ء .Sy 28 : ش .13

  Y : ي .Sh 29 : ص .14

 Dh : ض .15

 

    

Mad dan Diftong: 

1. Fathah Panjang  : Ā/ ā 

2. Kasrah Panjang  : Ī/ ī 

3. Dhammah Panjang  : Ū/ ū 

4. Aw    :  ْاَو 

5. Ay    ْ: اَي     

Catatan : 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 

 Misalnya: َربَّنَاْ ditulis rabbanā 

2. Vokal Panjang (mad): 

 Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris di bawah) ditulis ī serta dhammah 

(baris depan) ditulis dengan ū. Misalnya: ْْ القَاِرَعت ditulis al-qāri’ah, َْالَمَساِكي ه 

ditulis al-masākīn, َْْن و  ف ِلح  الم   ditulis al-muflihūn. 

3. Kata sanding alif + lam 

Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya:َْن و  -ditulis al الَكِفر 

kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: َْجال الر ِ ditulisar-rijāl. 
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4. Ta’marbuthah 

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: ْْ البَقََرة ditulis al-baqarah. Bila 

ditengah kalimat ditulis t, misalnya: َكاة ْال َمالْ ْ السَّ ditulis zakāt al-māl, atau ْْ َرة ْالن َِساء  س و 

ditulis surat an-Nīsā. 

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: ditulisْ

اِزقِي هَْ ْالرَّ  .wahuwakhairar-Rāziqīn َوه َوَْخي ر 
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MOTTO 

 

KERJAKAN APA YANG MAMPU KAU KERJAKAN 

HINGGA KAU LUPAKAN LETIHNYA PERJUANGAN 

KARNA HIDUP ADALAH SEBATAS PENANTIAN  

TENANG DAN DAMAILAH SETIAP KEADAAN 

 

MAKA 

SABAR, SYUKUR HADAPI APA YANG BERLAKU. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang menekankan Pancasila sebagai Ideologi Negara yang 

tertulis pada sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merujuk pada sila ke-2 dan ke-5 

tersebut, negara Indonesia menginginkan seluruh rakyat Indonesia memiliki 

sikap yang adil dan beradab, mulia serta memberikan keadilan bagi segenap 

rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak 

sedikit masyarakat Indonesia masih berada dalam ketelantaran dan jauh dari kata 

beradap terutama para anak-anak jalanan, ini seharusnya menjadi perhatian yang 

tidak boleh dikesampingkan oleh segenap pemerintah maupun masyarakat 

Indonesia.  

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat miskin,  anak-anak jalanan, dan krisis 

ekonomi merupakan awal dari timbulnya masalah yang sulit untuk dipecahkan 

secara singkat. Apalagi pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, 

dampaknya sangat dirasa oleh masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat 

menengah ke bawah yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Akibat dari kejadian tersebut tidak sedikit masyarakat Indonesia yang 

melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu 

mengerahkan seluruh keluarganya bahkan melibatkan anak-anaknya untuk 

mencari uang dengan cara meminta-minta maupun mengamen untuk 
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menyambung kehidupan, tanpa memikirkan masa depan dari anak-anaknya, 

yang terfikirkan adalah bagaimana cara mereka dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan mampu bertahan hidup. Hal tersebut sangat mudah untuk 

dilakukan tanpa harus memiliki skill yang khusus untuk mendapatkan uang. 

Menurut Odi Salahuddin, pada masa krisis moneter merupakan masa 

“keemasan” anak jalanan. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei yang 

dilakukan oleh Pusat Kajian Pembagunan Masyarakat (PKPM) Atmajaya 

bersama Departemen Sosial atas dukungan Asian Development Bank yang 

mencatat ada 39.861 anak jalanan, sedangkan menurut Kementerian Sosial RI 

Pada tahun 2009 terdapat 85.013 anak jalanan tersebar di Indonesia dan 

meningkat menjadi 94.356 anak jalanan pada tahun 2010 kemudian pada tahun 

2011 meningkat menjadi 135.983 anak jalanan yang tersebar di Indonesia. 

Eksploitasi dan ancaman kekerasan seperti ini sangatlah memprihatinkan bahkan 

kekerasan yang dialami oleh anak jalanan seperti perampasan uang mengamen 

oleh senioran, pemerkosaan, sampai tindakan sodomi dan masih banyak lagi 

kasus-kasus yang dialami oleh anak jalanan.  

Sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia sebelum krisis moneter 

telah melakukan upaya-upaya dalam memperhatikan anak jalanan, diantaranya 

yaitu adanya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 

Tentang Pengesahan Konvention Of The Rights Of The Child (Konvensi tentang 

hak-hak anak).  Sehubung dengan banyaknya masalah yang terjadi di kalangan 

anak jalanan saat peristiwa krisis moneter, Pemerintah juga menurunkan 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan 
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