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ABSTRAK 

 

Sosok anak jalanan bermunculan di kota Tanjungpinang, baik itu di 

pinggir-pinggir jalan, di persimpangan rambu lalu lintas, dan bahkan di tempat 

mesjid. Anak-anak jalanan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat 

mangkalnya, tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, 

meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. Akan tetapi walaupun 

demikian kehadiran mereka tetap mewarnai kehidupan di perkotaan. Mereka tidak 

sampai habis terkikis, melainkan tetap eksis dan tetap dapat bertahan. Dengan 

demikian, kehidupan anak-anak jalanan di kota Tanjungpinang menarik untuk 

diteliti. 

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 8 orang Anak Jalanan yang 

melakukan aktivitasnya di Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai 

informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling (sampel bertujuan). Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif 

dengan langkah-langkah berupa kategorisasi data, rekapitulasi data, interpretasi 

data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk menjadi anak 

jalanan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama 

lain, yaitu: Masalah kemiskinan, terutama yang diwujudkan dengan rendahnya 

pendapatan orang tua; Ketidakharmonisan hubungan anak dengan orang tua, dan 

Pengaruh dari teman sebaya. 

Selain itu mereka juga dapat dilihat sebagai sosok seorang anak yang 

mandiri serta mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya 

sesama anak jalanan. Rasa solidaritas itulah yang memungkinkan mereka untuk 

dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapinya. 

 

Kata kunci: latar belakang kehidupan, anak jalanan, bekerja di jalanan. 
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ABSTRACT 
 

 

The figure of street children in the city sprung Tanjungpinang , be it on the 

roadside , at the intersection of traffic signs, and even in the mosques. Street 

children selling newspapers make the place as a place mangkalnya , shelter , 

shelter , as well as search for the source of life , although some are still living with 

their families . But even so they still color the presence of life in urban areas. 

They do not get eroded , but still exist and still be Able to survive . Thus , the life 

of street children selling newspapers in the city Tanjungpinang interesting to 

study. 

This study took a sample of 8 the Street Children who conduct their 

activities around in Tanjungpinang, hereinafter Referred to as informants. 

Sampling technique used purposive sampling (samples intended). Analysis of 

qualitative research data is done by measures such as Categorization of the data, 

the data summary, the data interpretation and conclusion.  

From the research it can be concluded that the choice of becoming street 

children is motivated by several factors that are related to each other, namely: 

poverty issues, particularly those embodied by ren ¬ easy it parental income; 

Disharmony relationship between children and parents, and the effect of peers. 

In a constant state of pressure commu ¬ get the society, these children are 

still trying to establish with ¬ Hubu well with them. In addition they can also be 

seen as an independent figure of a child and have a high sense of solidarity 

towards fellow street children. Sense of solidarity that is what Allows Them to Be 

Able to Overcome the Difficulties he had to encounter. 

 

Keywords: background of life, street children, working on the streets. 
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LATAR BELAKANG PENYEBAB ANAK-ANAK BEKERJA 

DI JALANAN 

(Studi: 8 Orang Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang) 

A. Latar Belakang 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, mereka merupakan calon-

calon pengganti pemimpin bangsa, beban berat bangsa ini ada di pundak mereka. 

Apabila kita memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-

anak kita sekarang seharusnya juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan 

kapasitasnya sebagai anak-anak. Misalnya memiliki tempat bermain, pendidikan, 

jaminan kesehatan, dan lain sebagainya yang layak untuk mereka, sebagai 

perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap kelangsungan hidup bangsa. 

Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah 

terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terkadang terpaksa putus sekolah 

sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang 

secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu 

wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang 

sebagaimana layaknya Bapak dan ibunya. Di dalam keluarga seringkali seorang 

dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan 

masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga dan 

masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang memadai untuk 

perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak dianggap memiliki 

aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar 

penyangga ekonomi keluarga (Sasmito, 1996). 
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Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya banyak faktor yang memicu 

anak untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang 

menyenangkan. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

yang semakin mempersulit jalan mereka untuk tetap hidup. Fluktuasi nilai rupiah 

mempengaruhi harga barang yang tentunya akan berimbas pada penambahan 

biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga mereka. Oleh karena itu mereka 

akan senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, 

sehingga mereka hanya dijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk mencari 

uang. 

Salah satu fenomena sosial diperkotaan yang belakangan ini semakin 

nyata di Kota Tanjungpinang, adalah masalah anak-anak jalanan. Hakekatnya 

persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, 

manipulasi, ketidak konsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh mereka 

sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian terhadap anak jalanan. 

Kehadiran mereka sering kali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau 

suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis 

kota. Pemahaman tentang karakteristik kehidupan mereka, seperti apa kegiatan 

dan aspirasi yang mereka miliki, keterkaitan hubungan dengan pihak dan orang-

orang yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka, memungkinkan kita 

menempatkan mereka secara lebih arif bijaksana dalam konteks permasalahan 

kehidupan di kota. 

Anak-anak putus sekolah juga terlihat dalam komunitas anak jalanan. Dari 

beberapa kasus anak yang ditangani KPAID Kepri, dari sekitar 15 kasus yang 
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masuk setiap bulan, ada beberapa kasus anak yang sudah putus sekolah dan 

terancam putus sekolah. Karena miskin, masih ada anak yang belum mendapatkan 

hak pendidikannya. Mereka akhirnya membantu orang tua. Salah satunya turun ke 

jalanan dan menjadi anak jalanan. Ada yang bekerja sebagai penjual koran, 

penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan lainnya. 

Dari beberapa kasus anak jalanan yang sudah didata KPAID di Kota 

Tanjungpinang menunjukkan bahwa umumnya anak-anak jalanan tersebut sudah 

putus sekolah. Sebagian besar sudah berada di jalanan dengan berbagai pekerjaan 

selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah 11 tahun hidup di jalanan. Di lain 

kejadian, karena nakal dan bermasalah, ada pihak sekolah yang mengeluarkan 

siswanya sehingga ia tidak bersekolah lagi. Salah satu fungsi sekolah adalah 

mendidik sikap dan tingkah laku anak menjadi baik. Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan Perda Perlindungan Anak Kepri menjamin hak 

pendidikan anak, jadi tidak ada alasan sekolah berbuat demikian. Banyak hak-hak  

anak yang bisa dipenuhi di sekolah. Namun sekali lagi, karena berbagai faktor, 

anak-anak yang akan menjadi generasi penerus itu tidak bisa sekolah. Bahkan 

karena, enaknya mendapat uang, disuruh sekolah lagi pun ada yang tidak mau. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan dalam melihat kehidupan anak jalanan 

diperkotaan, khususnya dikota Tanjungpinang, anak-anak jalanan memiliki 

berbagai sisi kehidupan yang menarik untuk diketahui. Berangkat dari sinilah 

maka peneliti menganggap perlu adanya rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah 

Latar Belakang Penyebab Anak-anak Bekerja di Jalanan Di Kota Tanjungpinang? 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui latar belakang penyebab anak-anak bekerja di jalanan di Kota 

Tanjungpinang. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Anak  

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 47 (1) 

dikatakan bahwa anak adalah: “seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan 

orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam Undang-

Undang No.4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak disebutkan anak adalah 

seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. 

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(UUPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak juga 

yang masih dalam kandungan (UNICEF, 2003 : 23). Di dalam Keputusan 

Presiden No.36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak dinyatakan, anak-anak seperti 

juga halnya dengan orang dewasa memiliki hak dasar sebagai manusia. Akan 

tetapi karena kebutuhan-kebutuhan khusus dan kerawanannya, maka hak-hak 

anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus.  

2. Anak Jalanan  

Pengertian anak jalanan adalah anak-anak berusia dibawah 18 tahun, 

sebagian besar waktunya dihabiskan di tempa-tempat umum untuk mencari 

nafkah atau berkeliaran, penampilan mereka biasanya kumal, kotor serta tidak 

terawat dan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan keluarga (Depsos, 

2006 dan Garliah, 2004). 
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Anak jalanan memiliki karakteristik sosial seperti warna kulit yang kusam, 

penampilan yang tidak rapih serta kotor, jumlah anak jalanan lebih banyak laki-

laki pada usia 16 sampai 18 tahun dan pada perempuan pada usia 13 sampai 15 

tahun, berada ditempat-tempat keramaian dan banyak makanan, sangat rentan 

mengalami tindak kekerasan dari lingkungan bekerja, berasal dari keluarga yang 

kurang mampu dengan pendidikan kepala keluarga hanya sampai SD, memiliki 

hubungan yang kurang baik dengan keluarga, orang tua bukan merupakan orang 

terdekat bagi anak jalanan, dan penyebab terjadinya anak jalanan dapat dibedakan 

menjadi tiga tipe berdasarkan faktor ekonomi, keluarga, dan iseng (Sutinah, 2001; 

Garliah, 2004; Handoyo, 2004; Depsos, 2006 dan Suhartini, 2008). 

Selain karakteristik sosial, anak jalanan juga memiliki krakteristik 

ekonomi yang dapat dilihat dari lokasi bekerja, aktivitas yang dilakukan, kondisi 

ekonomi keluarga, dan modal untuk melakukan pekerjaan. Lokasi bekerja anak 

jalanan biasanya berada di pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman 

kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalanan atau jalan raya terutama daerah 

lampu merah (traffic light), di kendaraan umum, dan tempat pembuangan sampah 

(Depsos, 2006 dan Sutinah, 2001).  

Aktivitas yang mereka lakukan biasanya hanya membutuhkan sedikit 

keterampilan dan tidak membutuhkan banyak tenaga seperti, menyemir sepatu, 

mengasong, menjual koran atau majalah, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, 

mengamen, menjadi kuli angkut, menjadi penghubung atau penjual jasa, bersih-

bersih makam, pekerja seks, pencari kerang (di pantai), dan ojek payung (Depsos, 

2006 dan Sutinah, 2001). 
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Defenisi anak jalanan terus meluas. Dari anak-anak yang baik siang dan 

malamnya berada dijalanan, hingga anak-anak yang sebagian besar waktunya ada 

di jalan, tetapi malamnya beristirahat di rumah. Departemen Sosial Republik 

Indonesia mendefenisikan, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar 

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan di 

tempat-tempat umum lainnya.  

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Berusia antara 5-18 tahun. 

2. Melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. 

3. Penampilannya kebanyakan kusam. 

4. Pakaiannya tidak terurus. 

5. Dan mobilitasnya tinggi (high risk).  

Saat ini ada dua macam kategori anak jalanan yang umum dibinakan oleh 

berbagai lembaga yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan anak 

jalanan. Pertama, anak yang bekerja atau mencari uang di jalanan tetapi masih 

pulang kerumah dan masih berhubungan dengan orangtuanya. Kedua, anak yang 

seluruh waktunya dihabiskan di jalanan untuk bertahan hidup, serta tidak pernah 

berhubungan dengan orangtuanya.  

Seseorang bisa dikatakan anak jalanan bila berumur dibawah 18 tahun dan 

menggunakan jalan sebagai tempat mencari nafkah dan berada dijalan lebih dari 6 

jam sehari. Ada beberapa tipe anak jalanan:  

1. Anak jalanan yang masih memiliki orang tua dan tinggal dengan orang 
tua.  

2. Anak jalanan yang masih memiliki orang tua tapi tidak tinggal dengan 

orang tua.  
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3. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua tapi tinggal dengan 

keluarga.  

4. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal 

dengan keluarga. 

 

3. Konsep Kemiskinan 

Ada beberapa konsep kemiskinan yang antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan 

untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial, meliputi modal yang 

produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik (Kemiskinan tidak 

hanya berkaitan dengan aspek sosial saja, tapi juga aspek natural material). 

b. Menurut Wolf Scott, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi 

pendapatan (Dalam jumlah uang) ditambah dengan keuntungan non-material 

yang diterima seseorang, cukup tidaknya memiliki aset seperti tanah, rumah, 

uang,emas dan lain-lain dimana kemiskinan non-material yang meliputi 

kekebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 

c. Menurut Bank Dunia, bahwa aspek kemiskinan yaitu pendapatan yang 

rendah, kekurangan gizi atau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan 

yang rendah. (http://anthoine.multiply.com/journal/item/387)  

Sedangkan menurut Roesmidi dan Riza Risyanti (2006) mengutip 

pendapat Sunyoto Usman (2004 : 125-136) ada tiga macam konsep kemiskinan; 

yaitu: 

a. Kemiskinan absolut; dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu 

yang kongkret (afixed yard stick). Ukuran itu lazimnya berorientasi 

pada “Kebutuhan hidup dasar minimum” anggota masyarakat seperti 

sandang, pangan dan papan. Masing-masing negara mempunyai 
batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup 

dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. 

Karena ukurannya yang dipakai sudah pasti, konsep ini mengenal garis 

http://anthoine.multiply.com/journal/item/387
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batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan unsur 

“kebutuhan dasar kultur” (basic cultural needs) seperti pendidikan, 

keamanan, kesehatan dan sebagainya disamping kebutuhan fisik. 

Konsep ini mendapatkan kritik antara lain dikatakan bahwa tidak 

mungkin membuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat, 

seperti kebutuhan hidup yang berbeda antara masyarakat kota dengan 

desa, masyarakat tani dengan nelayan dan lain-lain. Konsep ini sangat 

populer dalam program-program pengentasan kemiskinan. 

b. Kemiskinan relatif; dirumuskan berdasarkan “the idea of relative 

standard”, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. 

Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan 

daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu berbeda dengan 

waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur 

berdasarkan pertimbangan (in terms of judgement) anggota masyarakat 

tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. 

Konsep ini juga dikritik, terutama karena sangat sulit menentukan 

bagaimana hidup yang layak itu. Ukuran kelayakan ternyata beragam 

dan terus berubah-ubah. Layak bagi komunitas tertentu boleh jadi tidak 

layak bagi komunitas lain, demikian juga layak pada saat sekarang 

boleh jadi tidak untuk mendatang. 

c. Kemiskinan subyektif; dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok 

miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan 

tidak memperhitungkan the idea of relatives standard. Kelompok yang 

menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi 

tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. 

Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam 

kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap seperti itu. Oleh 

karenanya, konsep ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk 

memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif 

untuk penanggulangannya. 

 

4. Faktor-Faktor Keberadaan Anak Jalanan 

Menurut Mulandar (1996:133) kebanyakan anak jalanan mempunyai cerita 

tentang latar belakang keluarga mereka sendiri sebelum mereka bekerja dan hidup 

di jalanan, latar belakang tersebut antara lain dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut 

membantu orang tua dengan bekerja. 
b. Kekurang harmonisan hubungan dalam keluarga yang sering berakhir 

dengan penganiyayaan dan kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya 

sehingga anak melarikan diri dari rumah. 
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c. Orang tua (asal/angkat) mengkaryakan anak sebagai sumber ekonomi 

keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang 

dewasa. 

d. Anak-anak mengisi peluang ekonomi jalanan baik secara sendiri-

sendiri maupun diupayakan secara kelompok dan terorganisasi oleh 

orang yang lebih tua. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mulandar (1996:172) berdasarkan dari 

pengalaman dari berbagai kasus, mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab 

munculnya anak jalanan antara lain adalah: 

a. Keluarga berantakan sehingga anak memilih untuk hidup dijalanan. 

b. Penyiksaan didalam keluarga sehingga anak lari dari rumah. 

c. Tidak mempunyai keluarga (rumah, keluarga dsb). 

d. Pemaksaan orang tua terhadap anak untuk mencukupi ekonomi 

keluarga. 

e. Kemiskinan ekonomi, akses informasi dan sebagainya didalam 

keluarga, sehingga mendorong anak untuk mandiri dengan hidup 

dijalanan. 

f. Budaya yang menganggap anak harus mengabdi pada orang tua. 

 

Mulandar (1996:172) mengatakan bahwa: “Jelas terlihat bahwa keluarga 

yang melatar belakangi lahirnya fenomena anak jalanan itu adalah juga karena 

keluarga yang tidak mampu memenuhi fungsinya, dalam hal ini fungsi ekonomi”.  

Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan fenomena kemiskinan yang dialami 

oleh orang tuanya, maka anak terpaksa harus bekerja dan harus ikut mencari 

nafkah baik itu untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarga.  Jelas bahwa 

fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya tidak dapat dirasakan oleh 

anak-anak yang harus menyandang sebutan sebagai anak jalanan. Dari pendapat 

tentang penyebab atau latar belakang yang melahirkan fenomena anak jalanan 

tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utamanya bersumber dari keluarga. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, oleh karena 

jawaban yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan anak jalanan itu memerlukan 

suatu penjelasan ataupun gambaran dan mencari informasi yang seluas-luasnya 

yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memilih sasaran anak-anak jalanan yang 

ada di kota Tanjungpinang.  Peneliti melihat mereka di setiap persimpangan jalan 

traffic ligh, dan di pusat-pusat keramaian (pasar dan mall). Pengambilan dan 

pemilihan sampel yang selanjutnya disebut sebagai informan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah anak-anak jalanan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Berusia antara 7-15 tahun 

b. Sebagian waktunya digunakan untuk bekerja mencari nafkah di jalanan atau di 

tempat-tempat umum (keramaian) 

c. Masih tinggal bersama keluarga, dengan kata lain setelah selesai melakukan 

pekerjaan di jalanan atau tempat-tempat umum (keramaian) pulang ke rumah  

d. Berpenampilan kusam dan pakaian tidak terurus, serta m 

e. Mobilitasnya tinggi 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, terdiri dari: pengamatan 

dan wawancara. Dokumen-dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan 

topik penelitian, digunakan sebagai referensi yang melengkapi data-data empirik. 

Selanjutnya, data-data empirik yang ditemukan di lapangan dianalis dengan teknik 

analisis kualitatif. 
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D. Hasil Penelitian 

a. Profil  Anak Jalanan 

1. Informan Zarialis / Riri 

Riri dan keluarganya berasal dari Padang Provinsi Sumatera Barat, 

kedatangan keluarganya berawal dari ajakan saudaranya yang sudah duluan 

menetap di Kota Tanjungpinang, Riri adalah anak ke dua dari tiga bersaudara, 

abangnya yang berusia 14 tahun dan adik laki-lakinya berusia 3 tahun. Sejak 

usianya 10 tahun Riri sudah berpisah dari Ayah kandungnya, karena meninggal 

dunia. Kesulitan ekomonipun dialami keluarganya, mengingat kakak beradiknya 

masih kecil dan butuh perhatian dan perlindungan seorang Ayah. Berdasarkan 

dengan pertimbangan itulah lalu tidak lama kemudian Ibunya menikah lagi dan 

Riri memiliki Ayah tiri. Diakui Riri bahwasanya Ayah tirinya ini baik dan Riri 

jarang sekali dan bahkan tidak pernah mendapat perlakuan kekerasan fisik. Untuk 

bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibu berjualan disekitar jalan tepi laut, 

sedangkan Ayah mengojek diseputaran jalan Kota Tanjungpinang. Awalnya Riri 

melakukan aktifitas kesehariannya dengan bersekolah disalah satu SLTP Negeri 

Di Kota Tanjungpinang, setelah pulang sekolah ia membantu Ibunya untuk 

menjaga Adiknya yang masih kecil. 

Dengan pertimbangan agar tidak putus sekolah dan bisa tetap bertahan 

untuk menjalani kehidupan serta  bisa membantu orang tuanya, atas kesadaran 

sendiri Riri berjualan diseputaran jalan Tepi Laut. Aktivitas Riri berjualan di jalan 

dilakukan setelah pulang sekolah yang terlebih dahulu ia membantu Ibunya 

mengerjakan pekerjaan rumah. Sembari menjaga adik laki-lakinya, dengan 
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memanfaatkan waktu yang ada, ia pun kembali membuka bukunya dan belajar apa 

yang tadi diajarkan oleh guru sewaktu jam sekolah. 

Riri tinggal di jalan Kampung Jawa. Ia menyadari  bahwa jalan yang ia 

tempuh untuk memulai berjualan tidaklah terlalu jauh dari tempat tinggalnya. 

Dengan demikian, menjelang pukul 16.00 wib, dengan modal yang pas-pasan Riri 

pun mulai bergegas mempersiapkan barang jualannya (Kerupuk dan Kuaci) dan 

mulai berjualan menyusuri pinggir jalan. Dalam kesehariannya berjualan, tidak 

selamanya mendapatkan keuntungan yang memuaskan, disaat kondisi cuaca yang 

tidak bagus diakuinya bahwa ia tidak berjualan, pendapatan kesehariannya 

bervariasi sehingga mendapatkan hasil kotor minimal Rp.70.000 perhari. 

Aktivitas berjualan ini dilakukannya setiap hari dengan menunggu Ibunya selesai 

berjualan pukul 23.00 wib, ia kembali kerumah bersama-sama Ibunya. Apapun 

yang dihasilkannya setelah pulang berjualan, semuanya diserahkan kepada 

Ibunya, ”semuanya Ibu yang mengatur”. Sebagai seorang anak yang masih 

dibawah umur dan masih mengenyam pendidikan Riri sangat merasakan 

kurangnya kasih sayang orang tua dikarenakan waktu keseharian Riri dan orang 

tuanya dihabiskan dengan mencari rezeki. Tidak ada hambatan dan gangguan 

yang ditemuinya sewaktu berjualan, walaupun terkadang sering mendapatkan 

ejekan dari teman sebayanya di sekolah. Kegiatan berjualan asongan ini dilakukan 

Riri sejak lima bulan terakhir, tanpa ada rasa malu dan sungkan ia akan terus 

melakukan kegiatan berjualan ini selagi masih ”Halal”. Suasana persaingan-pun 

dialaminya, mengingat ada beberapa orang temannya yang berjualan dengan 

menjual barang dagangan yang sama. Sudah hampir dua tahun Riri dan 
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keluarganya menetap dan  tinggal di kota Tanjungpinang, banyak harapan dan 

impiannya yang masih belum terwujud, saat ini besar harapannya agar pemerintah 

setempat dapat memberikan bantuan untuknya. 

2. Informan Ilham 

Sejak kelas 1 SD atau sekitar  berusia 7 tahun Ilham sudah terbiasa hidup 

dan bekerja di jalanan. Hal ini dilakukannya karena mengikuti Bapaknya yang 

bekerja sebagai pemulung. Awalnya ia bekerja untuk membantu orang tuanya 

agar ia bisa tetap bersekolah. Tapi kenyataannya, keinginannya untuk tetap 

melanjutkan agar bisa bersekolah itu kandas ditengah jalan, dan Ilham hanya bisa 

menikmati masa-masa sekolahnya itu sampai kelas III SD saja. Ilham yang 

berasal dari pulau Jawa mengikuti Bapaknya pindah ke Kota Tanjungpinang, hal 

ini dikarenakan perceraian antara Ibu dan Bapaknya. 

Kekerasan fisik tidak pernah didapatkan oleh Ilham, mengingat ia adalah 

anak yang penurut, namun terkadang sering mendapatkan marahan dari Bapaknya 

karena Ilhan terkadang suka lalai dalam mengerjakan sesuatu. Kehidupan terus 

berjalan dan Ilham harus tetap bertahan hidup, berawal  dari kenyataan inilah 

Ilham mulai berfikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Suruhan dari 

teman Bapaknya agar Ilman berjualan Koran dipinggir jalan menjadi 

pertimbangannya, dikarenakan pada saat itu Ilham merasa ia pendatang baru dan 

takut terjadi hal yang tidak diinginkan dijalan. 

Aktivitas utama Ilham adalah berjualan koran dipersimpangan jalan 

Pamedan. Belum lama ia menggeluti pekerjaan ini, dengan tujuan untuk 

membantu biaya kehidupan sehari-hari keluarganya. Ilham dan Bapaknya yang 
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sampai saat ini masih numpang tinggal dirumah teman bapaknya di jalan Pemuda. 

Setiap  pagi Ilham menunggu teman bapaknya itu mengambil koran di agen, lalu 

setelah itu ia mulai berjalan kaki menuju persimpangan lampu merah dijalan 

Pamedan. Aktivitas berjualan  koran dimulai dari pukul 08.00 wib hingga sore 

hari, tergantung berapa banyak koran yang habis terjual. Biasanya Ilham 

mendapatkan penghasilan Rp.15,000 perhari dari hasil penjualan korannya, 

pendapatan perhari Ilham juga tergantung dengan kondisi cuaca. Biasanya kalau 

hari lagi hujan, penghasilannya lebih sedikit dibandingkan dengan jika hari cerah 

tidak hujan. 

Berbekal dengan air putih ia tetap menjajakan korannya saat lampu Traffic 

Ligh menyala dan kendaraan berhenti, siang hari ia pulang ke rumah untuk 

makan. Apabila dagangan korannya belum habis terjual, ia kembali berjualan ke 

jalan. Diakuinya bahwa pekerjaan ini dilakukan atas dasar keinginannya sendiri. 

Mengingat Bapaknya yang tidak punya pekerjaan tetap. Ilham yang bercita-cita 

ingin menjadi seorang dokter, sangat berharap jika apa yang menjadi 

keinginannya itu dapat terwujud. Ilham juga sangat berharap agar ia dapat 

kembali bersekolah sehingga dapat terwujud cita-citanya. 

3. Informan Adi 

Sejak kecil Adi tinggal dan diasuh dengan Neneknya, hal ini terjadi akibat 

dari perceraian kedua orang tuanya. Diakui Adi bahwa didikan Nenek dan 

Kakeknya sangat keras. Terkadang Adi sering mendapatkan pukulan serta 

bentakan dengan nada yang keras, itu semua akibat kesalahan yang ia lakukan. 

Sehingga ia merasa tertekan dengan segala aturan yang ada dirumah. Seiring 
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berjalannya waktu Kakekpun meninggal dunia dikarenakan suatu penyakit dan 

usianya yang sudah tua. Hal ini menjadi pukulan yang sangat hebat buat Adi, 

mengingat hanya tinggal Nenek yang mengasuhnya. Adi tidak ingin merepotkan 

Neneknya dengan selalu meminta uang untuk keperluannya. Tanpa adanya 

paksaan berangkat dari hal inilah Adi mulai bertekat untuk mencari penghasilan 

sebagai penyemir sepatu dan penjual koran. Rasa malu dan minderpun 

diketepikan Adi. 

Kehidupan Adi di jalanan dengan mencari uang dilakukannya setelah 

pulang sekolah. Adi yang saat ini duduk dibangku Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) kelas II di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu siswa yang 

baik, tidak pernah bermasalah dan selalu mentaati peraturan yang ada di 

sekolahnya. Seusai pulang sekolah, Adi yang tinggal bersama Neneknya di Jalan 

Sunaryo pulang ke rumah untuk makan dan mengganti pakaian. Lalu setelah itu ia 

bergegas dengan berjalan kaki menuju ke Mesjid Raya yang tidak terlalu jauh dari 

rumahnya. Dengan bermodalkan alat penyemir sepatu, Adi mencoba untuk 

menawarkan jasanya kepada orang-orang yang ingin melakukan ibadah dimesjid 

itu. Namun terkadang tanpa diminta, semua sepatu dan sendal yang ada disitu 

dibersihkan, disusun dan dijaganya sampai pemiliknya siap melakukan ibadah. Ia 

melakukan itu, dengan harapan mendapatkan imbalan seiklasnya dari pemilik 

sendal dan sepatu. 

Pekerjaan ini dilakukannya sejak setahun yang lalu, dari jasa yang Adi 

berikan ini, terkadang ia menghasilkan imbalan sekitar Rp.15.000 hingga 

Rp.20.000 perharinya. Adi berada di Mesjid Raya itu pun pada jam-jam tertentu 
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saja saat orang-orang melakukan ibadah, setelah itu Adi sambil menjajakan koran 

diseputaran pasar di Kota Tanjungpinang hingga pukul 20.00 wib. Hasil dari 

penjualan koran itu pun tidak dapat dipastikkan, menginggat hal ini dilakukan 

sambil berjalan dan bermain-main saja bersama teman seprofesinya. Biasanya Adi 

mendapatkan penghasilan bersih dari berjualan koran tersebut sekitar Rp.5.000 

perhari. Setelah pulang kerumah penghasilan yang didapat Adi itu diberikan ke 

Neneknya untuk ditabung, dan sisanya untuk uang jajannya sehari-hari. Adi yang 

bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, sangat berharap agar keinginannya itu 

bisa tercapai, untuk itu ia berjuang untuk tetap bersekolah. 

4. Informan Rohim 

Rohim adalah anak pertama dari dua bersaudara, berawal dari kampung, 

Ayahnya seorang nelayan dan Ibunya bekerja dirumah. Penghasilan Ayahnya 

yang tidak menentu membuat kehidupan Rohim dan keluarganya serba terbatas. 

Setelah itu Ibu Rohim meninggal dunia, kepergian Ibunya membuat ia hanya 

diasuh oleh Ayahnya. Perhatian yang diberikan Ayah sangat terbatas, mengingat 

Ayah juga bekerja sebagai nelayan. Tak lama kemudian Ayah meninggal dunia 

karena kecelakaan dilaut. Kemudian ia dibawa ke Tanjungpinang dan diasuh oleh 

salah satu saudara dari Ayahnya. Rohim dibawa pindah ke Tanjungpinang 

bersama Pamannya yang bekerja sebagai ojek dan tinggal di Km.5 tepatnya 

dijalan kampung bulang. Disana Rohim dan adiknya tinggal, namun tidak sama 

sekali mendapatkan kasih sayang, kekerasan psikkis dialami Rohim, sering 

mendapakan marahan dan bentakan apabila ada sesuatu kesalahan yang ia 

lakukan. Lama kelamaan hal ini berkembang menjadi pemaksaan kepada Rohim 



17 

 

dari Pamannya yang berawal secara tidak langsung pamannya mengajak mencari 

sisa-sisa barang bekas yang bisa didaur ulang, hasil dari penjualan barang bekas 

tersebut digunakan Rohim untuk berbelanja makanan. Setelah itu untuk 

selanjutnya Pamannya menyuruh untuk tetap melakukan pekerjaan itu dengan 

alasan untuk mencari tambahan uang makan  dan biaya  kehidupannya sehari-hari. 

Rohim terbiasa untuk melakukan pekerjaan mencari sisa barang bekas 

yang bisa didaur ulang tersebut, ia berjalan kemana saja kakinya sanggup untuk 

melangkah. Hal ini dilakukannya sudah dimulai sekitar setahun yang lalu. Setelah 

itu, kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal, dan akibat dari pengaruh 

pergaulannya ia mencoba memberanikan diri dengan meminta-minta uang di 

malam hari ditempat keramaian. Tepatnya di daerah Bintan Plaza. Bintan Plaza 

diwaktu malam hari merupakan tempat hiburan. Dalam keramaian itu diakui 

Rohim, ia mencoba memberanikan diri dan berjalan dari meja ke meja untuk 

meminta uang. Hal ini dilakukan Rohim hingga ia merasa sudah kelelahan, baru ia 

kempali pulang kerumah, terkadang dalam semalam ia mendapatkan sekitar 

Rp,10.000. Hingga saat ini Rohim tidak tau dan tidak punya cita-cita ingin 

menjadi apa dikemudian harinya. Apa yang dilakukannya saat ini adalah untuk 

bertahan hidup dan menikmati apa yang dilakukannya di luar rumah, dengan 

harapan agar tidak dimarahi.  

5. Informan Reni  

Reni merupakan wanita yang berusia 13 tahun, ia tinggal di Jalan Brigjen 

Katamso Km 2. Reni  memiliki seorang adik kandung yang berusia 5 tahun. 

Awalnya Reni memiliki keluarga utuh, namun sewaktu ia berusia 9 Tahun, 
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perceraian kedua orang tua dialaminya. Hingga saat ini Reni dan adiknya diasuh 

oleh Ibunya. Ibunya bekerja sebagai Buruh dipasar. Mengingat kebutuhan  dan 

biaya kehidupan dengan pekerjaan Ibunya hingga saat ini diakui Reni bahwa 

sangat mengalami kekurangan. Dari awal Reni memang memiliki latar belakang 

keluarga yang biasa-biasa saja, kehidupan sehari-hari serba kekurangan. Hal 

inilah yang membuat Ayahnya melepaskan tanggung jawab sehingga terjadi 

perceraian. Akibat dari kemiskinan yang dialami keluarganya membuat Reni tidak 

pernah mendapatkan pendidikan di sekolah.  

Diakui Reni bahwa kegiatannya menjadi pengemis atas dasar suruhan 

Ibunya. Pada saat pagi aktivitas mengemis itu dilakukan di pasar, ia pergi ke pasar 

bersama dengan Ibu, setelah sampai di pasar Ibu melakukan aktivitasnya sebagai 

buruh untuk membersihkan pasar. Awalnya Reni mengemis tak jauh dari tempat 

Ibunya bekerja. Namun berikutnya Reni memberanikan diri untuk mengemis 

bersama adiknya berjalan mengelilingi pasar hingga siang hari, dengan harapan 

mendapatkan penghasilan yang lebih. Mengingat adiknya yang masih kecil, 

setelah mengelilingi pasar Reni membawa adiknya itu untuk mangkal di Bestari 

Mall. Reni mangkal disitu hingga sore hari sembari menunggu Ibunya pulang dan 

kembali kerumah bersama-sama. Reni sangat ingin bersekolah. namun 

disadarinya bahwa keadaan saat ini tidak memungkinkan, yang ia fikirkan adalah 

bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. dengan penghasilan sekitar Rp. 

20.000 perhari, ia merasa bangga bisa membantu meringankan beban Ibu dan 

adiknya.  
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6. Informan Yosef 

Sejak Kelas I Sekolah Dasar (Sekitar Usia 7 Tahun) Yosef sudah terbiasa 

bekerja untuk membantu meringankan beban orang tuanya dan supaya ia tetap 

terus bisa bersekolah. Waktu itu ia berada dan hidup dikota Medan, namun setelah 

itu keadaan yang memaksa ia dan keluarganya untuk pindah ke Kota 

Tanjungpinnang dan tinggal di jalan Kijang lama Kilometer 6. Setelah ia dan 

keluarganya pindah ke Kota Tanjungpinang, ia mencoba untuk melanjutkan 

sekolahnya. Tapi kenyataan untuk bisa melanjutkan sekolahnya itu kandas 

ditengah jalan dan Yosef pun akhirnya hanya bisa menikmati masa-masa 

sekolahnya itu sampai kelas V Sekolah Dasar saja. Yosef adalah anak ke tiga dari 

tiga bersaudara, kakaknya yang pertama sudah meninggal, dan kakaknya yang 

kedua sudah berkeluarga dan sekarang berada di Medan, dengan berpenghasilan 

sebagai petani. Tapi walaupun demikian kakaknya tersebut tidak pernah turut 

membantu untuk mencukupi kebutuhan Yosef dan keluarganya. Dari latar 

belakanng keluarga inilah Yosef merasa dapat didikan keras dari Ayahnya, 

mengingat suku batak, ia dan keluarganya sudah terbiasa untuk mandiri. 

Kekerasan fisik sering dialami Yosef, mengingat terkadang masa kecilnya ia 

sering bermain bersama teman sebaya, namun ketika Ayahnya pulang bekerja, ia 

mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Berawal dari sinilah niat dan tekat Yosef 

untuk mandiri semakin kuat. Akhirnya ia bertekat untuk mencari penghasilan 

sendiri. 

Aktivitas utama Yosef adalah berjualan Koran dipersimpanggan traffic 

laight jalan Pamedan. Belum lama ia menggeluti pekerjaan ini, sebelumnya Yosef 
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bekerja sebagai pemulung, hal ini dilakukannya waktu itu karena dengan 

mendapatkan barang bekas yang bisa didaur ulang, hasilnya bisa untuk 

membanntu uang belanja kebutuhan makan sehari-hari di rumah. Dan hal ini 

dilakukannya hingga saat ini, dari pagi menjelang siang, untuk seterusnya setelah 

itu ia kembali mencari barang-barang bekas yang bisa didaur ulang. Yosef 

mengakui dari hasil pendapatannya dalam sehari ia bisa mendapatkan uang sekitar 

lebih kurang Rp. 20.000. Yosef yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, 

sangat berharap keinginannya itu dapat terkabulkan, walaupun kenyataan yang 

disadari Yosef sangat tidak mungkin dengan kondisi dan keadaannya saat ini.  

7. Informan Rio  

Kedua orang tua Rio bercerai, ketika Ayahnya hendak menikah lagi, Rio 

disuruh tinggal bersama Ibunya. Namun dengan alasan ekonomi, Ibu malah 

menitipkan Rio kepada Pamannya. Sudah hampir setahun lebih ia tidak 

mendapatkan kabar mengenai kedua orang tuanya itu. Pamannya yang hanya 

bekerja sebagai pedagang makanan keliling, membuat Rio kurang mendapatkan 

perhatian, dari kurangnya perhatian ini Rio merasa kekurangan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya, mulai dari makan yang tidak teratur, keperluan sekolah 

dan uang jajan yang dikasi dengan Paman sering kurang, ini juga diakuinya 

karena sudah hampir setahun ini Ibu dan Ayahnya tidak mengirimkan uang 

kepada Pamannya. Berangkat dari kekurangan yang dialami Rio, ia menyadari 

bahwa ia harus tetap bersekolah dan tetap hidup. Didikan Paman yang 

mengajarkan Rio untuk mandiri benar-benar diterapkannya. Rio pun akhirnya 

membantu Paman Berjualan. 
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Saat ini aktivitasnya sehari-hari hanya bersekolah, setelah pulang sekolah 

ia membantu pamannya untuk mempersiapkan jualan bakso dijalan tepi laut kota 

Tanjungpinang, setelah itu ia mulai menjajakan dagangannya sendiri berupa 

makanan ringan (kerupuk, kuaci, dan telur puyuh), dan berjalan dari ujung hingga 

ke ujung jalan tepi Laut tersebut. Rio berjualan dari mulai sore hari hingga malam 

hari. Setelah Pamannya selesai berjualan Rio pun kembali membantu Pamannya 

selesai berjualan, setelah itu ia kembali ke rumah. Begitulah aktifitas keseharian 

Rio, diakuinya bahwa pendapatannya berjualan sehari-hari tidak bisa dipastikan, 

walaupun terkadang ia tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualannya itu. 

Dikarenakan cuaca hujan yang membuat ia dan Pamannya tidak bisa berdagang 

dijalan Tepi Laut. Diakui Rio bahwa ia akan tetap bersekolah untuk dapat 

mewujudkan cita-citanya. 

8. Informan Budi 

Budi adalah anak satu-satunya, tetapi sejak ia berusia 9 tahun, Budi sudah 

harus berpisah dengan Ayah kandungnya, karena sakit yang diderita Ayahnya 

sehinggan mengantarkan Ayahnya kepada kematian. Setelah itu Budi diasuh oleh 

Ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibunya bekerja disalah satu 

pabrik yang ada dikota Tanjungpinang. Pemenuhan kebutuhan kehidupan semakin 

besar, apalagi penghasilan Ibunya hanya pas-pasan, Ibunya yang bekerja dari pagi 

hingga sore hari, membuat Budi merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan 

perhatian dari seorang Ibu. Apalagi yang dirasakan Budi saat ia pulang sekolah, ia 

merasa kesepian di rumah, Budi yang tinggal di jalan Bukit Cermin, merasa lebih 

beruntung dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu 
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lainnya, karena rumah yang ia tempati bersama Ibunya merupakan rumah 

peninggalan dari Ayahnya.  

Budi merupakan salah satu siswa di SLTP yang berada dikota 

Tanjungpinang, merupakan siswa yang baik dan patuh terhadap aturan yang ada 

disekolah. Setelah pulang sekolah, ia mulai mencari temannya untuk sama-sama 

pergi ke mesjid raya, sasarannya adalah orang-orang yang beribadah dimesjid 

tersebut lalu menawarkan jasa  untuk membersihkan sepatunya. Diakui Budi 

bahwa kegiatan ini dilakukan hingga sore hari, menjelang magrib ia  kembali 

kerumah, karena pada waktu itu, Ibunya juga pulang kerumah, untuk mandi dan 

mempersiapkan dirinya untuk berjualan makanan ringan (kerupuk, kuaci dll) ia 

bersama temannya mulai berjalan sambil menawarkan dagangannya, dengan 

pendapatan rata-rata Rp. 10.000  perhari sudah sangat membantu untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari, sisanya ditabung untuk keperluan sekolah. 

b. Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

Penelitian ini memperhatikan kriteria yang telah ditentukan tercatat 8 

anak-anak pekerja di jalanan, usia sekolah baik dari jenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. 

Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

 

No Jenis Kelamin 
Umur Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 7 - 11 12 - 15 

1. Laki-laki  3 3 6 75 

2. Perempuan  0 2 2 25 

 Jumlah 3 5 8 100 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 
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Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa anak jalanan berjenis kelamin 

laki-laki lebih banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Umur rata-rata 

anak jalanan antara 12 – 15 tahun lebih banyak dibandingkan yang berumur antara 

7 – 11 tahun. Dengan demikian, rata-rata usia anak jalanan dalam penelitian ini 

masih terlalu muda menjadi pekerja sambil belajar terutama apabila dikaitkan 

dengan layak tidaknya anak-anak terlibat dalam kegiatan ekonomi.  

Selain tiu, diantara anak jalanan tersebut hanya ada 4 orang yang masih 

bersekolah, ada 2 orang yang putus sekolah dan ada 2 orang yang tidak 

bersekolah. Bila dilihat dan diamati dari Latar belakang keluarganya yang 

beraneka ragam, maka sangatlah mungkin anak ikut menjadi pelaku ekonomi 

dengan bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi 

yang seperti itu, maka sangatlah dimaklumi jika kemudian mereka hanya bisa 

melakukan pekerjaan disektor informal, yang tidak menuntut kriteria berdasarkan 

tingkat pendidikannya. Pekerjaan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh lokasi 

yang mereka pilih untuk melakukan pekerjaan itu. 

Dari berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan, 

diperoleh pula gambaran bahwa sebagian besar peluang kerja yang ada dijalanan 

itu dimanfaatkan oleh anak laki-laki. Hal itu terbukti bahwa dari 8 orang anak 

jalanan yang menjadi informan dalam penelitian ini, terdapat 2 orang anak 

perempuan yang bekerja dijalanan. Dari kenyataan tersebut diketahui bahwa 

sampai saat ini anak-anak perempuan masih disosialisasikan dengan peranannya 

untuk mengatur rumah tangga dan bukan untuk mencari penghasilan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak tertutup kemungkinan jika akan ada 
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lagi anak perempuan yang bekerja dijalanan mengingat akan keperluan kebutuhan 

sehari-hari yang mesti dipenuhi. 

Dilihat dari jenis pekerjaan di perkotaan, pekerja anak di sektor jasa lebih 

bervariasi antara lain sebagai pembantu rumah tangga, pembantu di warung 

makan (tenda) yang buka malam hari, pembantu tukang tambal ban, penjual 

makanan, penjual koran/majalah serta menjadi pengemis. Jenis pekerjaan sebagai 

pembantu rumah tangga, pembantu pada warung tenda adalah jenis-jenis 

pekerjaan yang berat selain karena kedua jenis pekerjaan tersebut memiliki jam 

kerja yang paling lama dan tidak menentu. Seperti diungkapkan anak jalanan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika memiliki kesempatan memilih, anak 

jalanan yang sebagian tidak sekolah lagi ini lebih senang menjadi pelajar:  

Sebenarnya saya sangat berat harus bekerja sejak pagi hingga malam hari, 

bahkan saya bekerja tanpa masa depan yang pasti. Saya ingin sekali 

kembali sekolah seperti teman-teman lain. Akan tetapi saya merasa malu 

kembali sekolah.jadi mau apa lagi. (Wawancara: Rohim, tanggal 20 Mei 

2012) 

 

c. Anak Jalanan Berdasarkan Lama Kerja dan Jumlah Jam Kerja 

Berbeda dengan anak jalanan yang masih sekolah, jam kerja yang 

digunakan untuk melakukan pekerjaan relatif tidak panjang tetapi rata-rata sekitar 

4 hingga 5 jam per hari. Dengan memprioritaskan kepentingan sekolah sebagai 

tugas utamanya, umumnya anak jalanan akan menghentikan kegiatan bekerja pada 

saat menjalani ulangan umum atau ujian. Hal ini tampak pada apa yang dialami 

anak jalanan yang masih sekolah, bahkan dengan perhatian pemilik usaha, anak 

jalanan di sektor produksi ini dapat membagi waktunya antara belajar dan bekerja. 

Pertimbangan lain adalah jenis pekerjaan ringan, tidak mengandung resiko tinggi 
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dan dilakukan setelah pulang sekolah atau hari libur bila diinginkan, bidang usaha 

yang banyak menggunakan tenaga kerja anak jalanan di lokasi penelitian adalah 

penjual koran dan penjual makanan ringan (pedagang asongan) serta jasa 

penyemir sepatu dan ada juga yang menjadi pengemis.   

Variabel lamanya menjadi anak jalanan, jumlah jam kerja yang diperlukan 

untuk melakukan suatu pekerjaan serta besarnya upah saling berkait. Tabel 2 

berikut ini menyajikan lamanya anak jalanan bekerja di jalanan.  

Tabel 2 

Anak Jalanan Berdasarkan Lama Kerja dan Jumlah Jam Kerja/Hari 

 

No. Lama Kerja  

(Bulan) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1. <  24  4 50,00 

2. >  24 4 50,00 

 Jumlah 8 100 

No. Jam Kerja/Hari   

1. 5 – 6 Jam/hari 5 62,50 

2. 7 – 8 Jam/hari 3 37,50 

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

Dari Tabel 2 di atas tersebut rentang lamanya menjadi pekerja anak 

berkisar antara kurang dari 24 bulan, berjumlah 4 orang (50%),  hingga lebih dari 

24 bulan berjumlah 4 orang (50%). Sedangkan lamanya bekerja dalam satu hari 

berkisar 5 – 6 jam sebanyak 5 orang anak jalanan dan lama bekerja 7 - 8  jam 

sebanyak 3 orang anak jalanan. Lamanya menjadi anak jalanan memberikan 

peluang lebih besar untuk dapat berganti pekerjaan. Hal ini diungkapkan seorang 

penjual koran berumur 14 tahun yang sudah tidak sekolah lagi sebagai berikut ini:  

Saya bekerja sebagai penjual koranh di sekitar traffic laight jalan Pamedan 

sudah sejak satu tahun terakhir ini. Sebelum bekerja sebagai penjual koran, 
saya pernah bekerja sebagai pengamen selama kurang lebih 2 bulan dan 

sebelum mengamen saya pernah bekerja pada sebuah warung makan di 

malam hari. Saya berpindah pekerjaan karena pingin saja dan seringkali 
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bosan dan capai, sedangkan paginya harus sekolah. Sekarang saya tidak 

sekolah lagi sehingga dapat bekerja dari pagi hingga sore atau asal tidak 

capai, hasilnya lumayan dapat saya gunakan membantu biaya sekolah adik 

saya. (Wawancara: Yosef, tanggal 3 Juni 2012) 

 

Dilihat dari upah yang diperoleh anak jalanan yang masih sekolah tidak 

lebih tinggi dari anak jalanan yang sudah tidak sekolah lagi. Namun, terbukti anak 

jalanan yang sesungguhnya masih memerlukan perlindungan dan pengawasan 

dengan beban ganda ini mampu memberikan kontribusi bagi keluarga. Selain itu, 

secara umum kondisi anak jalanan di wilayah penelitian menurut usia jauh lebih 

muda tetapi dengan jumlah jam kerja per hari relatif lebih tinggi.  

Tabel 3 

Anak Jalanan Menurut Status Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Besarnya 

Upab Yang Diterima Setiap Bulan 

 

No. Status 

Pendidikan 

Jumlah 

(orang) 

Jenis Pekerjaan Banyaknya Upah 

Per Bulan (Rp) 

1. Masih Sekolah 4 

(50%) 

Penjual Koran 

Penjaja makanan keliling 

Tukang semir sepatu 

150.000,- 

300.000,- 

500.000,- 

2. Tidak Sekolah 4 

(50%) 

Penjual Koran 

Pemulung  

Pengemis 

400.000,- 

600.000,- 

500.000,- 

 Jumlah 8 

(100%) 

  

Sumber: Data hasil penelitian, 2012 

d. Faktor Penyebab Anak Bekerja di Jalanan  

Dari seluruh jumlah anak jalanan (8 orang) yang diteliti, sebanyak 3 orang 

(37,50%) anak jalanan tidak tinggal dengan orang tuanya, tetapi tinggal bersama 

Neneknya atau Pamannya. Sedangkan, selebihnya sebanyak 5 orang (62,50%) 

anak jalanan tinggal bersama orang tua mereka. Status tempat tinggal berpengaruh 

terhadap perilaku anak jalanan khususnya dalam pola belajar. Hal ini terbukti 
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bahwa anak jalanan yang tinggal bersama orang tua mempunyai peluang lebih 

banyak dalam memperoleh perlakuan pendidikan. Pengawasan dan perhatian yang 

diperoleh anak jalanan berpengaruh secara positif dalam pola belajar, pola 

pergaulan serta tidak terjerumus dalam kegiatan negatif. Sebaliknya, anak jalanan 

yang bekerja di luar rumah, malam hari serta kontrol yang kurang dari orang tua 

kecenderungan untuk terpengaruh lingkungan orang dewasa lain secara negatif 

juga lebih banyak.  

Dalam memutuskan menjadi anak yang bekerja di jalanan (anak jalanan), 

terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi keinginan-keinginan anak jalanan untuk membantu 

meringankan beban orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari serta 

keinginan mandiri, yang dalam penelitian ini berarti dapat ikut memenuhi 

kebutuhan pribadi seperti uang jajan. Keinginan mandiri anak jalanan barangkali 

lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup keluarga yang setiap hari melihat orang 

tua yang berjuang keras secara berulang-ulang sehingga faktor internal 

dimaksudkan sebagai akibat kondisi keluarga yang miskin menjadi dorongan 

paling kuat bagi anak untuk bekerja di jalanan. Meskipun sebenarnya faktor 

internal ataupun eksternal bagi anak jalanan berpengaruh secara bersamaan, 

artinya kedua faktor ini mempunyai pengaruh terhadap alasan menjadi anak yang 

bekerjadi jalanan (anak jalanan). Secara psikologis menjadi anak jalanan bersama 

ternan sebaya, merupakan dorongan tersendiri disamping beberapa anak jalanan 

menyebutkan bekerja karena ajakan tetangga atau famili. Sejauh ini sebagaimana 

ditemukan di wilayah penelitian, anak-anak usia sekolah yang bekerja di jalanan 
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atau dipekerjakan tidak berdasarkan persyaratan, mekanisme resmi, tetapi 

dilakukan perekrutan secara kekeluargaan, pertemanan atau kebetulan.  

Secara teoretis, aspek pendidikan dan masa bermain tersebut merupakan 

dua aspek yang menunjukkan indikator bagi kesejahteraan sosial anak. Perilaku 

pendidikan termasuk di dalamnya pola belajar, pola pendidikan, norma sosial, 

agama serta perlakuan orang tua terhadap perilaku belajar anak jalanan menjadi 

fokus penelitian. Di wilayah penelitian ini, dalam mengatur pola belajar anak 

jalanan dibiarkan melakukannya sendiri (seperti bila hendak THB atau ulangan). 

Bagi anak jalanan yang masih aktif sekolah, dan tinggal bersama orang tuanya, 

perhatian atau pengawasan orang tua hanya sebatas mengingatkan karena 

kesibukan atau terlalu lelahnya orang tua setelah bekerja sepanjang hari. 

Sebaliknya, anak jalanan yang tidak tinggal lagi dengan orang tuanya dipandang 

lebih aktif dalam memantau pola belajar anak jalanan tersebut. Hubungan anak 

jalanan dengan paman atau neneknya lebih diwarnai hubungan patron klien dalam 

mengatur perilaku bekerja dan belajar para anak jalanan.  

Dengan demikian dari kenyataan yang peneliti temui dilapangan, dapat 

dikatakan bahwa, yang melatar belakangi anak-anak jalanan menjadi pelaku 

ekonomi dijalanan adalah karena kemiskinan, kurangnya materi yang diperlukan 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup, hal ini terjadi karena 

rendahnya tingkat penghasilan orang tua. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, 

masalah kemiskinan ini merupakan suatu faktor yang dapat menyebabkan seorang 

anak harus mampu dan bertahan untuk mendapatkan penghasilan. 
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E. Penutup 

a. Kesimpulan 

Dimensi akibat perceraian orang tua. Dari indikator akibat perceraian 

orang tua didapati ada 4 orang anak yang turun kejalan dikarenakan perceraian 

orang tua. Sementara akibat meninggalnya orang tua (yatim/piatu) didapati 3 

orang anak yang menjadi yatim piatu sehingga ia turun kejalan untuk membantu 

ekonomi keluarganya dan 1 orang yang masih memiliki keluarga yang utuh. 

Dimensi penyiksaan di dalam keluarga sehingga anak lari dari rumah. 

Untuk melihat dimensi ini dengan indikator kekerasan fisik didapati 2 orang anak 

yang didapati dari perilaku orang tuanya sehingga ia menghabiskan waktunya di 

luar rumah dan turun ke jalanan, pada indikator kekerasan psikis 6 orang anak 

yang mengalaminya. 

Dimensi pemaksaan orang tua terhadap anak untuk mencukupi ekonomi 

keluarga. Indikator dipaksa kerja dari dimensi Pemaksaan orang tua terhadap anak 

untuk mencukupi ekonomi keluarga ini didapati 3 orang anak yang 

mengalaminya, pada indikator kemandirian untuk bekerja ada 5 orang anak dan 

pada indikator berhenti sekolah untuk bekerja ada 2 orang anak yang 

mengalaminya. 

Sepanjang dilakukan secara proporsional, belajar sambil bekerja 

merupakan kegiatan positif yang mendidik untuk memiliki kemandirian serta 

meningkatkan jiwa wirausaha sejak dini. Oleh karena itu, fenomena anak jalanan 

selama memperoleh perlindungan, pengawasan dari berbagai pihak bukanlah 

merupakan sesuatu yang tidak baik. 
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Alasan anak-anak bekerja di jalanan adalah selain dapat mencari uang 

untuk membantu keluarga, mereka dapat bermain dengan teman-temannya di 

jalan. Penghasilan mereka bervariasi tergantung berapa lama mereka berada di 

jalanan untuk bekerja. Berkisar antara 10.000 hingga di atas 50.000. Namun, 

beberapa anak jalanan yang orientasinya memang untuk mencari uang mereka 

tidak memiliki waktu untuk bermain dengan anak jalanan seusianya dan 

penghasilan mereka bisa mencapai 100.000 per harinya. 

Anak jalanan ada yang masih sekolah dan ada yang tidak sekolah lagi. 

Yang tidak sekolah biasanya akan bekerja untuk membantu mencari uang dan 

menyekolahkan adik-adiknya. Sedangkan anak jalanan yang masih sekolah akan 

bekerja ketika pulang dari sekolah.  

b. Saran 

Seorang anak sebagai seorang individu yang begitu besar artinya bagi 

masa depan, maka sudah sewajarnyalah jika anak harus diberi kesempatan yang 

sebesar-besarnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam hal ini 

berarti harus diberi pula kesempatan untuk dapat menikmati masa kecilnya 

sebagai seorang anak yang indah dengan sebaik-baiknya. 

Akan tetapi tidak semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dapat tumbuh dan berkembang, juga memiliki masa kecilnya sebagai seorang 

anak dengan wajar, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan anak-anak yang 

sehari-harinya hidup, maupun bekerja dijalanan. Untuk itu, sangat diharapkan 

kepada pemerintah setempat agar dapat  menyisihkan sedikit perhatiannya untuk 

anak-anak sebagai penerus perkembangan dan pembangunan bangsa. 
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Bagaimanapun dan apapun bentuknya, agar mereka sebagai anak jalanan dapat 

mewujudkan cita-citanya minimal bisa dan dapat membahagiakan keluarganya. 

Selain itu, melihat jam kerja anak jalanan yang relatif panjang dan jenis 

pekerjaan tertentu dilakukan malam hari dengan lingkungan pergaulan yang 

menurut pengamat pendidikan (Supriyoko) disebut dalam kategori 

mengkhawatirkan maka perlindungan dan pengawasan sangat diperlukan terhadap 

anak jalanan di wilayah penelitian ini baik yang masih sekolah maupun putus 

sekolah. Hal ini sangat penting dilakukan agar anak jalanan yang memiliki beban 

ganda tidak terjebak dalam pergaulan yang menyesatkan atau membuat anak 

jalanan terjerumus ke dalam bentuk-bentuk perlakuan salah dan perilaku 

menyimpang. 
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