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KONTRIBUSI PEKERJA ANAK JALANAN TERHADAP EKONOMI

KELUARGA

(Studi Kasus Pekerja Anak Jalanan di Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Chrisfebhy Ramadhani

Email: veebyadhani3234@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pekerja anak jalanan
dan dampak positif dan negatif yang diterima anak selama berada di jalanan.
Dalam penelitian ini, menggunakan kualitatif metode deskriptif, pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara mendalam, obeservasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan anak jalanan di
Kecamatan Sukun berbeda-beda setiap anak, rata-rata anak jalanan
memberikan 40% dari penghasilan mereka untuk orang tua, dampak positif yang
diterima anak, yaitu anak yang turun ke jalanan dengan mendapatkan
penghasilan mereka bisa berperan dari segi ekonomi dan menimbulkan rasa
mandiri, dan dampak negatif, anak mudah terkena kecelakaan, mudah emosi
pada lingkungan sekitar, pendidikan terganggu, dan susah untuk berinteraksi
dengan masyarakat dan tidak ada kepercayaan diri anak. Pemerintah, LSM
SSCM (Save Street Child Malang), dan Rumah Singgah Tunas Bangsa telah
melakukan berbagai upaya untuk mengatasi anak jalanan, tetapi hasil yang
diterima belum maksimal karena kondisi ekonomi keluarga anak yang terpaksa
mereka turun kembali ke jalanan.

Kata kunci: Pekerja anak jalanan, ekonomi, keluarga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE CONTRIBUTION OF STREET CHILD WORKERS ON THE ECONOMICS
OF THE FAMILY

(A Case Study of Child Workers in Sukun and Sub-District of Malang City)

Chrisfebhy Ramadhani

Email: veebyadhani3234@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of street child workers and
the positive and negative effects that children receive while on the streets. In this
study, using qualitative descriptive methods, data collection was done by in-depth
interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that
the contribution given by street children in Sukun subdistrict varies from child to
child, on average street children provide 40% of their income for parents, a
positive impact that children receive, namely children who take to the streets by
earning their income can play an economic role and create a sense of
independence, and negative impacts, children are easily exposed to accidents,
easy emotions in the surrounding environment, education is disrupted, and it is
difficult to interact with the community and there is no child's confidence. The
government, the SSCM NGO (Save Street Child Malang), and the Singgah
Tunas Bangsa House have made various efforts to address street children, but
the results received have not been maximized due to the economic conditions of
the families of children who were forced to go back to the streets.

Keywords: Street child labor, economy, family
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia

pada saat ini merupakan suatu gejala sosial yang perlu diperhatikan

dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Di samping masalah

kesenjangan tersebut dihadapkan pada masalah tingginya jumlah

penduduk miskin di perkotaan maupun di pedesaan, seiring terjadinya

krisis ekonomi yang berkepanjangan akan menyebabkan angka

kemiskinan di Indonesia pun semakin meningkat.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari kegagalan suatu

pembangunan. Pembangunan ini dilakukan untuk membawa suatu

perubahan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini

pembangunan hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu saja. Hal ini

yang menyebabkan masyarakat pedesaan ataupun daerah yang terpinggir

di perkotaan pun menjadi kaum yang sama sekali tidak menguntungkan.

Masyarakat miskin yang tinggal diperkotaan ataupun di pedesaan akan

sulit untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang memadai.

Dari kenyataan yang ada, kelompok miskin yang tinggal di daerah

kota, mereka harus bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan atau

memperbaiki nasibnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan

kehidupannya, berbagai kegiatan di lakukan, seperti mampu menciptakan

pekerjaan sendiri serta bekerja keras memenuhi tuntutan hidup. Upaya ini

dilakukan kelompok miskin untuk keluar dari kemelut kemiskinan.
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Dalam kasus yang terjadi, pendapatan yang diperoleh kelompok

miskin masih relatif rendah, walaupun telah bekerja keras dengan jam

kerja yang relatif panjang. Oleh karena itu, agar tetap bertahan hidup,

keluarga miskin berusaha mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk

mencari nafkah. Pengerahan tenaga kerja dalam keluarga tidak hanya

dilakukan pada anggota yang relatif dewasa, tetapi juga melibatkan anak-

anak yang berusia dibawah umur 15 tahun untuk bekerja membantu

ekonomi keluarga ataupun memenuhi kebutuhan sendiri. Disamping itu

mereka tidak hanya terbatas dalam kegiatan disekitar pekerjaan di luar

rumah tangga. Bahkan terdapat pekerja anak bekerja di bidang yang

kurang layak bagi mereka, seperti pekerjaan yang berisiko tinggi. Hal ini

dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari baik diperkotaan maupun

pedesaan. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial

ekonomi yang cukup memperihatinkan, karena idealnya pada usia 15

tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani

dengan pekerjaan mencari nafkah yang akan berdampak buruk bagi fisik

dan psikis. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak

(Komnas PA) tahun 2017 pekerja anak di Indonesia berumur 10-14

tahun secara ekonomis aktif sekitar 4,7 anak, dimana 1,1 juta pekerja

anak berada diperkotaan dan 2,3 juta di pedesaan. Kondisi ekonomi

yang lemah membuat anak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk

menikmati pendidikan karena masalah uang.

Menurut undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan

Yang Maha Esa, juga senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi. Menurut Titin Tri Agustina (2013), anak adalah penerus
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bangsa, dimana mereka harus dilatih dan diarahkan ke arah yang positf. Hal

ini dilakukan agar anak bisa tumbuh dengan mandiri, sehat jasmani, maju

dan menjadi sumber daya yang berkualitas serta dapat menghadapi

tantangan dimasa yang akan datang.

Selain itu, setiap orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak

bagi anak-anaknya. Anak-anak ini seharusnya bersekolah dan bermain

malah terbebani dengan bekerja membantu orang tua mencari nafkah untuk

kelangsungan hidupnya.

Hal ini dipertegas oleh Bellamy (1997) dalam Nachrowi (2004:1),

yang mengatakan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin,

biasanya sudah bekerja sejak usia dini, kebanyakan anak yang bekerja di

usia dini pendidikannya pun terabaikan karena kesehariannya difokuskan

untuk mencari uang. Hal seperti ini akan melestarikan kemiskinan, dimana

anak yang bekerja diusia dini akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang

tidak terlatih dengan upah yang buruk.

Menurut Tjandraningsih (1995), mengatakan bahwa anak dapat

ditinjau dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dalam sisi penawaran

kemiskinan dapat dipandang sebagai penyebab utama anak terdorong

untuk turun ke dalam dunia kerja demi kelangsungan hidup kerluarganya

atau dirinya sendiri, sedangkan dari sisi permintaan, anak yang turun ke

dunia kerja, dimana mereka dianggap sebagai pencari nafkah kedua.

Masa kanak-kanak sangat penting untuk tumbuh kembang anak.

Dimana orang tua seharusnya mempunyai tugas untuk memenuhi hak

dasar dan kebutuhan anak, seperti hak untuk bermain, hak meraih

pendidikan untuk masa depannya kelak, hak mendapatkan nutrisi yang

cukup, hak bersosialisasi dengan teman seumurannya, serta hak

mendapatkan kasih sayang orang tua. Kehidupan dengan penuh
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keceriaan, kepolosan, tanpa beban yang seharusnya dirasakan oleh anak

digantikan dengan mereka diharuskan berkerja untuk membantu ekonomi

keluarganya.

Berdasarkan data SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional),

perkembangan pekerja anak di Indonesia tahun 2013-2015, dimana

dalam data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2013 di Indonesia

terdapat 958,68 ribu orang (36,81%) yang bekerja, menurun menjadi

448,45 ribu orang (21,41%) pada tahun 2014. Namun, ada peningkatan

pada bulan Agustus 2015 sebesar 1,65 juta orang atau sekitar (74,86%).

Selanjutnya, jumlah pekerja anak di pedesaan tercatat hampir dua juta

anak, sedangkan jumlah anak yang bekerja dan tinggal di kota sebanyak

386 ribu anak. Menurut hasil survei tersebut, sektor pertanian merupakan

penyumbang pekerja anak terbesar di pedesaan. Sementara, sektor

perdagangan merupakan penyumbang pekerja anak terbesar di

perkotaan.

Sektor informal merupakan sektor yang paling banyak dimasuki

oleh anak karena sektor ini dianggap sangat luas dan mudah untuk bisa

memperoleh penghasilan dengan cepat tanpa melihat dari tingkat tamatan

pendidikan, meskipun bentuk pekerjaan terbilang berbahaya dan dilarang

karena dapat mengganggu perkembangan mental dan kehidupan sosial

anak. Selain itu, sektor informal masih belum mendapatkan perhatian

serius untuk dicari solusi tepat untuk mengatasinya. Hal ini dikarenakan

belum adanya data yang akurat dari pihak pemerintah mengenai jumlah

dan kondisi pekerja anak di Indonesia. Banyaknya anak-anak yang

bekerja di sektor informal membuat kesusahan pemerintah untuk

mengatasi hal tersebut karena sulit untuk di jangkau.
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Kebutuhan yang serba kekurangan menyebabkan anak terpaksa

untuk ikut memberikan kontribusi kepada ekonomi keluarga berupa uang.

Keterlibatan anak dalam dunia kerja biasanya disebabkan karena

beberapa hal, seperti kurangnya pendapatan orang tua, pergaulan teman

yang kurang baik, ketidakharmonisan keluarga, dan minat anak di bidang

pendidikan berkurang, ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sendiri

dan lain sebagainya. Dari penyebab-penyebab inilah sangat

mempengaruhi anak untuk memasuki dunia kerjapun sangat besar

walaupun tidak mempunyai keahlian dalam bidang apapun. Tingginya

jumlah penduduk serta persaingan hidup di kota besar menimbulkan

banyak masalah seperti, meningkatnya harga rumah, kemacetan semakin

parah, dan tingginya kriminalitas di perkotaan.

Kemiskinan merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan

banyaknya pekerja anak jalanan di Kota Malang. Tingginya kemiskinan ini

disebabkan adanya perpindahan masyarakat pedesaan ke perkotaan

dengan tujuan ingin mencari pekerjaan yang lebih layak dengan upah

yang tinggi, tetapi faktor tersebut tidak didukung dengan pendidikan yang

memadai, sehingga menimbulkan pengangguran yang berdampak pada

tingginya kemiskinan di Kota Malang. Perhatikan pada tabel 1.1 berikut.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 Kota

Malang memiliki penduduk miskin sebesar 37,3%, jumlah tersebut

cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut Dinas Sosial

Kota Malang, hal ini tidak berpengaruh terhadap jumlah pekerja anak

jalanan di Kota malang, dikarenakan munculnya pekerja anak jalanan

bukan hanya di sebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi terdapat faktor

lain, seperti faktor budaya, faktor lingkungan dan faktor moral. Penurunan

kemiskinan ini disebabkan banyaknya program-program pemerintah yang

telah dilakukan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin seperti

program keluarga harapan, beras miskin, bantuan siswa miskin, dan lain

sebagainya. Selanjutnya, jika dilihat dari garis kemiskinan, besar

pengeluaran konsumsi penduduk miskin disebabkan karena harga

mengalami kenaikan yang berdampak pada harga lainnya. Indeks

kedalaman dan indeks keparahan mengalami penurunan, membuktikan

bahwa dari segi ekonomi penduduk miskin tidak mengalami keterpurukan.

Tabel. 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis
Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-2016

Tahun
Jumlah
Pendud
uk
Miskin

P0
(Presentas
e
penduduk
miskin) %

Garis
Kemiskinan
(Rp/Kapita/B
ulan) %

Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
(P1)

Indeks
Keparahan
Kemiskina
n (P2)

2008 57,20 7,22 299.320 1,54 0,44
2009 44,37 5,58 252.024 1,14 0,33
2010 48,40 5,90 274.863 1,17 0,34
2011 45,44 5,50 302.103 0,73 0,17
2012 43,40 5,19 330.765 0,96 0,27
2013 40,90 4,85 362.162 0,48 0,07
2014 40,64 4,80 381.400 0,43 0,06
2015 39,10 4,60 411.709 0,53 0,11
2016 37,03 4,33 426.527 0,54 0,09
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Pekerja anak di Kota Malang biasanya bekerja di sektor informal

seperti berdagang koran, kuli bangunan, pengamen, Pekerja Rumah

Tangga (PRT), ojek payung, dan berkeliaran tidak menentu. Dalam hal ini

institusi yang mampu menangani permasalahan timbulnya pekerja anak

jalanan adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial. Salah satunya

permasalahan anak jalanan. Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan

pembinaan terhadap anak jalanan sebagai upaya nyata untuk

menanggulangi anak jalanan yang ada di Kota Malang berupa razia rutin.

Berikut ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil patroli

tahun 2015-2017 bisa dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data PMKS Hasil Patroli Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis

dan Pengamen yang Terjaring Razia tahun 2015-2017

No. Klasifikasi PMKS
Tahun

2015 2016 2017

1. Pengemis 20 51 29

2. Anak Jalanan 72 45 54

3. Punk 19 17 0

4. Pemulung 0 0 0

Total 111 113 83

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2015

Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang diharapkan

dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan dapat memperbaiki kehidupan

anak jalanan menjadi lebih baik, serta mengembalikan anak kepada orang

tuanya dan kepada sekolahnya. Kenyataannya, pembinaan yang dilakukan

masih belum terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan data yang di

berikan oleh Dinas Sosial Kota Malang, anak jalanan mengalami
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ketidakstabilan dalam setiap tahun, dan mengalami peningkatan pada

tahun 2017 sebesar 54 anak jalanan. Kenaikan ini dipicu karena program

yang telah diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan, dari faktor

ekonomi yang membuat anak terpaksa untuk turun ke jalan kembali. Faktor

ekonomi dan skill yang terbatas mendorong anak jalanan untuk lebih

termotivasi bekerja walaupun hanya mendapatkan penghasilan yang

terbilang cukup rendah dengan jam yang panjang.

Menurut Noor Afif Wijarnarko (2016), meningkatnya pekerja anak

menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Sebagian

masyarakat beranggapan bahwa anak yang bekerja untuk mencari

penghasilan tidak masalah, sepanjang anak tersebut sudah mendapatkan

ijin dari orang tuanya. Namun, dari orang tua ataupun masyarakat tidak

menyadari dampak yang ditimbulkan anak setelah bekerja di jalan.

Dampak buruk yang dialami pekerja anak dibawah umur yaitu hak-

hak dasar untuk hidup layak, tumbuh kembang, kesejahteraan anak

mengalami penurunan dan hak pendidikan anak menjadi terabaikan hingga

resiko tidak tercapainya cita-cita dimasa depanya.

Kota Malang merupakan kota bermatabat, kota pendidikan dan

kunjungan wisatawan. Ternyata masih menyimpan 29 titik wilayah kumuh.

Berdasarkan data Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di Kota Malang tahun 2016

dalam laporan Direktorat Pengembangan Kawasan Permungkiman, dari 5

kecamatan di Kota Malang tercatat, Kecamatan Sukun menduduki

peringkat pertama yang memiliki wilayah kumuh terluas sekitar 153,27

hektare dari total keseluruhan kawasan kumuh sebesar 599,8 hektare.

Kemudian, disusul Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan

Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang. Berikut ini empat kelurahan
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yang memiliki luas lahan wilayah kumuh di Kecamatan Sukun, bisa dapat

dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Luas Lahan Kumuh di Kecamatan Sukun Menurut

Kelurahan Tahun 2016

No. Nama Kelurahan Luas Lahan Kumuh

1 Kelurahan Sukun 20,88 H

2 Kelurahan Ciptomulyo 21,17 H

3 Kelurahan Bangdungrejosari 58,48 H

4 Kelurahan Bandulan 25,44 H

Sumber: Data RP2KP-KP, 2016

Berdasarkan data diatas, tingginya luas lahan kumuh di berbagai

wilayah Kecamatan Sukun disebabkan beberapa hal, yakni adanya

kawasan rumah yang masih berdekatan dengan aliran sungai, banyaknya

bangunan liar yang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi, seperti bengkel,

salon, dan pabrik-pabrik. Dengan banyaknya tempat usaha tersebut, akan

menghasilkan limbah pula yang berdampak negatif untuk kesehatan

masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari

berbagai tempat usaha dibuang ke aliran sungai yang sebagian dari

masyarakat Kecamatan Sukun masih menggunakan untuk kegiatan

mencuci dan kakus (tempat buang air).

Penelitian mengenai pekerja anak jalanan sudah sering dilakukan.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hendry Cahyono (2007) di

Kota Malang dalam tulisannya menjelaskan berdasarkan dari lima

kecamatan di Kota Malang, kecamatan sukun menempati posisi tiga besar

yang memiliki keberadaan pekerja anak. Hal ini di pertegas oleh salah satu

staf Dinas Sosial Kota Malang yang menyatakan bahwa kecamatan sukun
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memiliki perekonomian dan tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta

tempat tinggal yang kurang layak (kumuh).

Selain itu, dari data razia rutin Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) tahun 2015-2017 yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang

menyebutkan bahwa Kecamatan Sukun pada tahun 2015 memberikan

kontribusi sebanyak 10 anak, tahun 2016 sebanyak 7 anak dan mengalami

peningkatan tahun 2017 sebanyak 35 anak. Razia ini di lakukan di

perempatan Cyber Mall, perempatan rampal, alun-alun Kota Malang,

pertokoan Pasar Besar Malang (PBM), dan Universitas Kanjuruhan

Malang. Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan pekerja anak

jalanan di Kota Malang yakni pedagang makanan, jualan koran, jualan tisu,

polisi cepek, pengamen, dan kostum badut.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari Syamsul Arifin selaku

Komandan 3 Salpol PP Kota Malang mengatakan bahwa pekerja anak

jalanan yang bekerja sebagai pengamen badut tersebar dibeberapa lokasi,

seperti jalan bandung, jalan veteran, perempatan ITN, dan disekitar

jembatan jalan soekarno hatta. Dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP

Kota Malang terdapat 4 anak jalanan yang bekerja sebagai badut di

perempatan dekat Taman Makam Pahlawan upah yang diterima pun relatif

cukup besar sekitar Rp 50.000 per hari.

Pekerja anak jalanan yang timbul di Kecamatan Sukun mempunyai

dampak buruk dari segi kualitas kesenjangan ekonomi di Kota Malang.

Kondisi ekonomi yang buruk, pendidikan yang rendah, lingkungan dan

kebijakan yang masih terbilang minim membuat pekerja anak jalanan di

wilayah tersebut semakin meningkat setiap tahunnya. Dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menjelaskan jumlah penduduk miskin di
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Jawa Timur pada tahun 2017 Kota Malang menempati posisi kedua setelah

Kota Surabaya sebesar 35,89.

Penelitian lain mengenai profil kampung terapi di Kecamatan Sukun

RW 03 yang dilakukan oleh Gatot Abe (2012) dalam tulisannya

menjelaskan pekerjaan masyarakat Kecamatan Sukun, antara lain

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang, buruh 294 orang, swasta

66 orang dan tidak bekerja sebanyak 191 orang. Banyaknya buruh di

Kecamatan Sukun tersebut bekerja sebagai buruh rokok yang tidak

membatasi usia maupun tingkat kelulusan. Selain itu, menurut Sujianik

selaku buruh pabrik rokok dalam berita online kompas mengatakan bahwa

upah yang diterima buruh rokok pabrik GL pada tahun 2012 yang berlokasi

di kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun pun relatif rendah tergantung

dengan tingkat jam sebesar Rp 10.000-Rp 30.000. Upah yang tidak sesuai

dengan Upah Minimum Kota (UMK) membuat buruh tidak bisa memenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-hari (kompas.com).

Hal ini didukung dengan data monografi Kelurahan Gadang di

Kecamatan Sukun pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa tingkat

pendidikan masyarakat di wilayah tersebut masih rendah. Dari data

menyebutkan lulusan Taman Kanak-kanak sebesar 155 orang, Sekolah

Dasar sebesar 6.675 orang, Sekolah Menengah Pertama sebesar 6.617

orang, Sekolah Menengah Atas sebesar 4.653 orang, Akademi D1-D3

sebesar 739 orang dan Sarjana sebesar 266 orang. Tingginya lulusan

Sekolah Dasar di wilayah tersebut yang menyebabkan masyarakat

Kecamatan Sukun masih bekerja di sektor informal dikarenakan tidak ada

batasan tingkat lulusan.

Kondisi ekonomi yang tidak memadai, lemahnya tingkat pendidikan

dan lingkungan yang kumuh di Kecamatan Sukun, mendorong pekerja
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anak jalanan untuk ikut serta membantu kebutuhan ekonomi keluarga

dengan bekerja, walaupun hanya mempunyai skill terbatas. Meningkatnya

jumlah pekerja anak jalanan di Kota Malang tahun 2017 merupakan

masalah sosial yang perlu di atasi, sehingga tidak akan berdampak pada

tingginya kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengadakan penelitian

dengan judul “Kontribusi Pekerja Anak Jalanan Terhadap Ekonomi

Keluarga di Kecamatan Sukun, Kota Malang”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

a) Berapa besar kontribusi pekerja anak jalanan terhadap ekonomi

keluarga di Kecamatan Sukun, Kota Malang?

b) Apa dampak negatif dan positif terhadap kondisi pekerja anak

jalanan di Kecamatan Sukun, Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi pekerja anak jalanan terhadap

ekonomi keluarga di Kecamatan Sukun, Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif kondisi pekerja

anak jalanan di Kecamatan Sukun, Kota Malang.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

a. Skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

tentang perlindungan anak, terutama anak jalanan,

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan

penelitian berikutnya.

b. Skripsi ini dapat dijadikan acuan bagi para relawan sosial,

masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah

anak jalanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut ini manfaat yang di dapat ketika dilakukannya

penelitian, antara lain:

a. Anak Jalanan

Bagi anak jalanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi kepada anak jalanan agar dapat

tumbuh dengan lebih baik sehingga bermanfaat bagi

dirinya sendiri.

b. Orang tua anak jalanan

Bagi orang tua anak jalanan, bisa memahami mengenai

segala harapan dan keinginan anak akan masa depan

yang mereka harapkan serta dapat bekerja sama

memotivasi dan mewujudkan segala harapan tersebut.

c. Pemerintah dan LSM yang menangani anak jalanan

- Bagi pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan

keberadaan anak jalanan dan memberikan kesempatan
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untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga

negara yang lain.

- Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan dari

pihak LSM dalam bidang perlindungan anak agar dapat

memperhatikan kesejahteraan anak-anak jalanan

dengan memberikan pelayanan sosial bagi anak

jalanan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kontribusi, Pekerja

2.1.1.1 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi

berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, yang

artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun

bisa dikatakan sebagai sumbangan. Abdul Halim (2015), kontribusi

berupa materi atau tindakan. Materi bisa dikatakan seseorang yang

memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk kepentingan

bersama, sebaliknya tindakan dapat dikatakan keterlibatan

seseorang dalam memposisikan dirinya untuk memberikan suatu

dampak. Tindakan dapat diartikan dalam kontribusi pekerja anak

jalanan yaitu keterlibatan yang dilakukan seorang anak, kemudian

memposisikan dirinya terhadap peran dalam keluarga sehingga

dapat memberikan dampak dari aspek ekonomi maupun aspek

sosial.

2.1.1.2 Pekerja

Wibowo (2008), pekerja merupakan seseorang yang

menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang mempunyai nilai

ekonomis, baik bekerja sendiri dalam suatu kegiatan manual dan

sedang melakukan suatu perjanjian terhadap perusahaan dengan

menerima gaji ataupun imbalan dalam bentuk lain.
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2.2 Pekerja Anak

Pada umumnya pekerja anak merupakan anak yang berusia

dibawah umur dan sedang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tua,

keluarga, orang lain ataupun dirinya sendiri, dimana anak tersebut

membutuhkan sejumlah besar waktu untuk menerima imbalan atau tidak.

Soetarso (1996) dalam Huraerah (2007: 80-81), menjelaskan

pekerja anak adalah:

a) Anak yang mengalami eksploitasi dan diterlantarakan bisa

dikatakan anak tersebut dipaksa atau terpaksa bekerja mencari

nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarga, bekerja di sektor formal

yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

selain itu, dampak yang dirasakan anak antara lain, putus sekolah,

mengalami pelemahan fisik, mental, dan ragam sosial lainnya.

b) Anak yang mengalami perlakuan salah atau di ekploitasi dan ada

pula yang tidak bisa dikatakan anak tersebut anak yang dipaksa

bekerja, atau dengan kesadaran diri mencara nafkah untuk orang

tua, keluarga, ataupun dirinya sendiri, bekerja di sektor informal

yang melanggar peraturan perundangan-undangan, seperti di

jalanan atau tempat-tempat yang mempunyai keramaian. Anak

dalam kategori ini sudah tidak lagi bersekolah.

Selanjutnya, Soetarso (1996) mengatakan yang bukan termasuk

dalam kategori pekerja anak adalah anak yang masih dibimbing oleh orang

tua atau bekerja atas kesadaran diri sendiri untuk membantu orang tua,

keluarga ataupun untuk orang lain, tidak  untuk mencari nafkah, melainkan

memperoleh sesuatu pengetahuan, keterampilan atau sikap wirausahawan

sejak dini. Dalam kegiatan tersebut anak tidak terganggu dalam proses

pembelajaran di sekolah maupun di lingkungannya.
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Dari penjelasan diatas, anak yang masih memperoleh bimbingan

dan perhatian orang tua, tidak ada paksaan bekerja dari orang tua untuk

membantu ekonomi keluarga, masih memperoleh pendidikan yang

selayaknya sesuai tingkat yang ditempuh, dan masih bisa bersosialisasi

dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, apabila dari penjelasan ini tidak

sesuai, maka anak tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui

kebutahan dasarnya sudah terpenuhi atau tidak.

2.2.1 Faktor-faktor Mendorong Anak Bekerja

Anak yang masuk dalam dunia kerja dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain.

Vandenberg (2009) dalam Avianti dan Martua Sihaloho (2013:

10-25), terdapat lima faktor, diantaranya faktor penarik dan faktor

pendorong. Dari tiga faktor merupakan faktor penarik, sedangkan

lainnya adalah faktor pendorong. Faktor-faktor ini yang memberikan

dampak adanya pekerja anak, yaitu:

1. Kemiskinan

Faktor ini merupakan yang dominan terhadap munculnya pekerja

anak. Keluarga yang tergolong kurang mampu memungkinkan

untuk mengirim anaknya bekerja demi membantu ekonomi

keluarga dan tingkat kesejateraan rumah tangga pun bisa dapat

dilihat melalui pengeluaran perkapita rumah tangga tersebut.

Rendahnya pengeluaran rumah tangga perkapita menjadi

penyebab kemungkinan anak memasuki pasar tenaga kerja .

Kenyataannya, faktor ini bukan merupakan faktor satu-satunya

yang mempengaruhi anak untuk bekerja.
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2. Akses pendidikan

Anak yang tidak bekerja, biasanya masih dalam kategori anak

yang bersekolah. Pendidikan sangat penting untuk masa depan

anak. Namun, apabila orang tua tidak mampu membayar biaya

pendidikan, seperti uang transportasi ke sekolah, uang jajan,

uang untuk membeli buku dan peralatan sekolah, maka anak

tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah dan harus bekerja untuk

ekonomi keluarga ataupun orang lain. Selain itu, apabila anak

tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah, maka

orang tua pun merasa kurang termotivasi untuk mengirimkan

anak mereka ke sekolah.

3. Norma dan sikap sosial

Cara pandang negatif masyarakat mengenai pekerja anak pun

berbeda-beda. Di dalam masyarakat, stigma rendah, tetapi orang

tua pun tidak akan berpengaruh terhadap seseorang untuk

menyekolahkan anak mereka, sebaliknya, mereka akan tetap

mendorong anak-anak mereka untuk bekerja.

4. Permintaan rumah tangga, pertanian keluarga atau usaha

keluarga

Banyak anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk membantu

ekonomi keluarganya. Apabila, anak tersebut melakukan

pekerjaan rumah tangga, maka orang tua bisa dapat bekerja di

tempat lain untuk bisa menambah penghasilannya.
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5. Permintaan dari tempat usaha

Pekerja anak bisa dikatakan pekerja yang cukup murah,

jumlahnya pun cukup banyak sehingga banyak tempat-temapat

usaha kecil memperkerjakan anak di bawah umur. Selain, upah

yang diterima murah, pekerja anak juga lebih mudah untuk diatur

karena tidak mampu mempertahankan hak dan kepentingannya.

2.3 Anak Jalanan

2.3.1 Pengertian Anak Jalanan

Menurut definisi batasan anak jalanan menurut UNICEF dalam H.A

Soedijar (1988: 16) dan dikembangkan oleh Sofyan Ari Subehi (2010),

anak jalanan merupakan anak yang mempunyai usia di bawah umur atau

kurang dari 16 tahun dan sudah melepaskan diri dari keluarga, tidak

sekolah, ataupun tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Selain itu, anak jalanan selalu mempunyai kehidupan yang berpindah-

pindah di jalanan, dan selalu memperioritaskan uang sebagai tujuan

bekerja.

Lokakarya Kemiskinan dan anak jalanan, yang diselenggarakan

oleh Departemen Sosial tanggal 25-26 Oktober 1995 dalam Kartika

Handayani (2009), anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan

waktu mereka mencari penghasilan untuk keluarga di berbagai tempat

umum, atau berkeliaran di jalanan untuk kesenangan mereka.

Ferry Johanes pada seminar tentang pemberdayaan anak jalanan

di STKS Bandung pada bulan oktober 1996 dalam Huraerah (2006: 80),

anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktu mereka untuk bekerja

di jalan, atau hanya untuk bermain-main saja. Anak-anak seperti ini masih

mempunyai hubungan dengan keluarga ataupun sudah putus hubungan
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dengan keluarga, dan anak-anak yang sejak kecil sudah mandiri mencari

penghasilan demi kebutuhan sehari-hari mereka, karena kehilangan orang

tua ataupun ditanggalkan keluarga.

2.3.2 Kategori Anak Jalanan

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), (2011: 5) dalam Abdul

Halim (2015), terdapat dua kategori anak jalanan, yaitu anak jalanan yang

bekerja dijalan dan anak jalanan yang hidup dijalanan. Setelah terjadi

perkembangan, terdapat penambahan kategori, yaitu anak jalanan yang

berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (Bagong, 1999: 41-42). Berikut

penjelasan beberapa kategori anak jalanan, antara lain:

1. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak yang bekerja di jalanan dan masih mempunyai hubungan yang

baik dengan keluarga mereka. Anak ini bekerja dijalan untuk

membantu ekonomi keluarga karena beban yang ditanggung orang

tua tidak dapat diselesaikan.

2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua

Pekerja anak jalanan ini sering dikenal sebagai pekerja migrasi

karena pulang yang tidak teratur di kampung halaman. Pekerja anak

jalanan seperti ini bekerja dari pagi sampai sore untuk mencari

penghasilan lebih untuk orang tua ataupun dirinya sendiri. Umumnya,

pekerja anak seperti ini bekerja, seperti menyemir sepatu, ojek

payung, pengamen ataupun kuli bangunan dan tempat tinggal yang

mereka tinggalin masih di lingkungan kumuh dengan teman ataupun

saudara.
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3. Anak yang berhubungan langsung dengan orang tua

Pekerja anak jalanan ini umumnya masih tinggal bersama orang tua,

dan bekerja hanya beberapa jam saja. Pekerja anak seperti ini

biasanya bekerja di jalanan karena ajakan teman, belajar untuk

mandiri, dan membantu ekonomi keluarga dengan sukarela ataupun

disuruh orang tua.

4. Anak jalanan yang berusia 16 tahun keatas

Pekerja anak jalanan ini biasanya memiliki tamatan pendidikan SD

ataupun SMP. Selain itu, biasanya mereka bekerja karena mengikuti

seseorang yang dianggap dewasa untuk pergi ke kota mencari

penghasilan. Pekerja anak kategori ini, seperti pengemis, pengamen

ataupun pembawa belanjaan di tempat keramaian (Siregar, 2006: 24-

25).

2.3.3 Kriteria Anak Jalanan

Nurdin (1989) dalam Abdul Halim (2015), pekerja anak jalanan

memiliki beberapa kriteria, antara lain:

1. Anak yang memiliki usia sekitar 6-18 tahun.

2. Keadaan hubungan anak dengan keluarga, ada dua tipe yaitu:

a. Berhubungan maksimal sekali perminggu.

b. Tidak ada komunikasi dengan keluarga.

3. Menghabiskan waktu di jalanan lebih dari 4 jam sehari.

4. Tempat tinggal anak jalanan, dibagi tiga tipe:

a. Masih tinggal dengan orang tua.

b. Tinggal bersama dengan temen-temen seusianya.

c. Tidak mempunyai tempat tinggal atau berpindah-pindah tempat.
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5. Tempat-tempat keramaian yang dipilih anak jalanan untuk mencari

penghasilan, antara lain:

a. Pasar.

b. Taman kota.

c. Perempatan lampu merah.

d. Stasiun kereta api.

e. Terminal bus atau angkot.

f. Pusat perbelanjaan atau mall.

6. Aktivitas anak selama di jalanan, antara lain:

a. Membersihkan kendaraan.

b. Menjajakan koran atau majalah

c. Menyemir sepatu.

d. Mengamen.

e. Menyewakan payung ketika hujan.

7. Sumber dana yang dilakukan anak ketika bekerja di jalanan, antara

lain:

a. Modal sendiri.

b. Modal kelompok.

c. Modal majikan.

d. Bantuan seseorang.

8. Permasalahan anak selama bekerja dijalanan, antara lain:

a. Rawan kecelakaan.

b. Ditangkap oleh petugas Satpol PP atau Dinas Sosial.

c. Terlibat tindakan kriminal.

d. Korban eksploitasi.

e. Sering ditolak keberadaannya di lingkungan sekitar.
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9. Kebutuhan yang diperlukan anak jalanan, antara lain:

a. Bantuan usaha.

b. Gizi dan kesehatan.

c. Pendidikan.

d. Hubungan harmonis dengan orang tua ataupun lingkungan

sekitar.

Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman diatas

dibentuk sebuah konsep anak jalanan. Berikut ini tabel 2.1

karakteristin anak jalanan.

Tabel 2.1 Karakteristik Anak Jalanan

Sumber: Pusat Kajian Perlindungan Anak, 2011

2.3.4 Faktor-Faktor Keberadaan Anak Jalanan

Yayasan Pengkajian Sosial (YLPS) Humana (2004: 14) dalam

Abdul Halim (2015), menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan

penyebab utama timbulnya pekerja anak jalanan. Permasalah ini

diperdebatkan karena tidak semua keluarga miskin mendorong anak

mereka turun ke jalanan untuk membantu ekonomi keluarga. Kemiskinan

bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab anak turun ke jalan, tetapi

Faktor
Pembeda

Hidup di
Jalanan

Bekerja di

Jalanan

Rentan Menjadi

Anak Jalanan

Lama di jalan 24 jam 7-12 jam 4-6 jam

Hubungan
dengan
Keluarga

Putus hubungan Tidak teratur
pulang ke rumah

Masih tinggal
bersama orang
tua

Tempat
tinggal

Di jalanan Mengontrak
(Bersama-sama)

Bersama
keluarga

Pendidikan Tidak sekolah Tidak sekolah Masih sekolah
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terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kekerasan dalam

rumah tangga, pertengkaran orang tua yang membuat anak merasa tidak

nyaman, dan pengaruh lingkungan sekitar.

Bagong (1999: 48) dalam Abdul Halim (2015), terdapat faktor yang

menyebabkan anak terjerumus untuk turun ke jalanan, seperti kemiskinan,

ketidakharmonisan keluarga, dan permasalahan yang menyangkut

hubungan antara anak dengan orang tua. Selain itu, faktor pengaruh

lingkungan, seperti teman atau kerabat juga menentukan anak membuat

suatu keputusan untuk turun ke jalanan.

Kenyataannya, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor alasan

anak bekerja. Kebanyakan anak turun kejalanan atas kemauan sendiri

ataupun dipaksa orang tua.

Soetarso (1996) dalam Huraerah (2006: 78), keberadaan anak

jalanan dikaitkan dalam dampak krisis moneter dan ekonomi, adalah:

a. Anak mengalami putus sekolah karena orang tua tidak mampu

untuk membiayai uang dan keperluan sekolah.

b. Meningkatnya kekerasan, dan pertengkaran merupakan

perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua yang

menyebabkan anak lebih memilih hidup di jalanan.

c. Orang tua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi

keluarga.

d. Biaya sewa yang mahal menyebabkan semakin banyak anak

yang hidup di jalanan.

e. Lamanya anak hidup di jalanan akan menyebabkan masalah

lain.
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f. Pekerja anak yang bekerja di jalanan akan menimbulkan

persaingan dengan pekerja dewasa yang menyebabkan anak

mudah untuk eksploitasi.

g. Anak perempuan yang bekerja di jalanan bisa membayahakan

dirinya, seperti mengalami pemerasan dan eksploitasi seksual.

2.3.5 Resiko Anak Jalanan

Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana (2004: 24)

dalam Abdul Halim (2015), anak yang bekerja jalanan untuk mencari uang

mempunyai resiko yang tinggi. Resiko yang dialami anak jalanan, seperti

korban kekerasan orang dewasa, resiko terkena penyakit, kehilangan

memperoleh pendidikan yang semestinya, korban operasi tertib sosial, dan

berkonflik dengan hukum yang berlaku.

Abdul Halim (2015), akibat yang ditimbulkan apabila anak bekerja di

jalanan, ada lima, yaitu:

1. Anak menjadi pribadi yang sulit untuk terbuka, tidak bisa

mengendalikan dirinya sendiri, dan sulit untuk bersosialisasi

dengan lingkungan sekitar.

2. Anak dijadikan objek untuk mencari uang oleh preman dengan

cara yang tidak benar, seperti mencuri ataupun merampas yang

bukan miliknya. Apabila tidak patuh, anak akan menerima

perlakuan kriminal yang dilakukan preman, seperti dianiaya atau

dipukuli.

3. Anak yang bekerja tidak akan maksimal dalam menempuh

pendidikan formalnya, karena mereka akan memberikan

berbagai alasan untuk berada di jalanan.

4. Anak yang bekerja di jalanan akan sulit untuk memperoleh

masa depan yang baik karena tidak dibekali pengetahuan dan
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keterampilan yang cukup, dan faktor kebiasaan yang membuat

anak untuk sulit keluar dari kehidupan di jalanan.

5. Anak yang hidup di jalanan akan sulit untuk mengontrol

emosinya, ditambah dengan kehidupan di jalanan yang keras

akan bisa berdampak negatif untuk perkembangan serta

pembentukan kepribadian anak.

2.4 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

2.4.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Sholeh (2007), permintaan dalam ekonomi mendefinisikan

sebagai jumlah maksimum barang dan jasa yang dikehendaki seorang

pembeli untuk dibelinya pada saat kemungkinan harga dalam jangka

waktu tertentu. Permintaan konsumen pada barang dan jasa berbeda

dengan permintaan pemilik usaha atas tenaga kerja. Di dalam tenaga

kerja, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga

kerja yang akan dipekerjakan oleh pemilik usaha pada tingkat upah

dalam jangka waktu tertentu.

Sudarsono (1988), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan

jumlah kerja yang diperlukan oleh pemilik usaha, dimana permintaan

tersebut dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor

lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

Sumarsono (2003: 69), permintaan tenaga kerja dengan

permintaan barang dan jasa memiliki keterkaitan. Perubahan

permintaan pemiliki  usaha pada tenaga kerja tergantung pada

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang di produksi.

Kesimpulan, apabila terjadi penambahan barang dan jasa, maka

bertambah pula tenaga kerja yang dibutuhkan, dimana permintaan
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tenaga kerja tersebut tergantung pada permintaan konsumen akan

barang dan jasa. Permintaan pada tenaga kerja seperti ini disebut

permintaan turunan.

Kurva permintaan tenaga kerja menjelaskan besarnya tingkat

upah dengan jumlah tenaga kerja yang menjadikan kurva permintaan

tenaga kerja memiliki slope negatif (ke kiri). Artinya, apabila upah yang

diberikan besar, maka akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang

akan diminta. Sebaliknya, apabila upah yang diminta rendah, maka

jumlah tenaga kerja yang diminta pun meningkat.

Gambar 2.1 Fungsi Permintaan TerhadapTenaga Kerja
Sumber: Simanjuntak (1985)

Pada gambar 2.1 menunjukan permintaan tenaga kerja dari suatu

perusahaan. Menurut Simanjuntak (1985: 76), menjelaskan setiap

perusahaan memiliki kurva yang berbeda-beda yang telah disesuaikan

dengan kondisi perusahaannya, seperti tingkat produktivitas. Selain itu,

permintaan pada tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah
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dan perubahan dalam permintaan pasar pada hasil produksi dan harga

barang modal (Sony Sumarsono, 2003: 106).

Perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi permintaan tenaga

kerja yang menyebabkan slope negatif.

a. Apabila tingkat upah naik, maka biaya produksi suatu perusahaan

naik pula. Hal ini akan menyebabkan harga per unit barang

mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang tersebut akan

berdampak pada konsumen, dimana konsumen akan mengurang

konsumsinya dan tidak akan membeli lagi. Akibatnya, barang

yang diproduksi tidak akan dapat terjual, sehingga perusahaan

akan mengurang jumlah produksinya. Pengurangan skala

produksi akan berpengaruh pada turunnya tenaga kerja yang

dibutuhkan, ini disebut dengan efek skala produksi.

b. Apabila upah naik, tetapi harga barang modal tidak berubah,

biasanya produsen lebih suka menggunakan padat modal untuk

proses produksinya. Dimana produsen akan menggantikan

tenaga kerja dengan mesin. Penurunan akan tenaga kerja

disebabkan adanya penambahan mesin, hal ini disebut dengan

efek substitusi tenaga kerja.

Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, yaitu harga

barang modal. Harga barang modal turun, maka biaya produksi pun

turun, akibatnya harga jual barang per unit menjadi turun. Selain itu, naik

turunnya permintaan pasar. Apabila permintaan barang naik, maka

produsen cenderung untuk menambah produksinya dan membutuhkan

tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dari keadaan ini yang

menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29

S2

2.4.2 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Menurut Sony Sumarsono (2003), penawaran tenaga kerja

dikaitkan dengan upah, sehingga  jumlah tenaga kerja yang ditawarkan

akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Secara umum, penawaran tenaga

kerja ini dipengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah ingin tetap

bekerja atau tidak. Artinya, apabila seseorang merasa tingkat upah

yang diterima sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut akan

mengurang waktunya untuk bekerja dan meluangkan waktunya untuk

bersantai. Sebaliknya, apabila upah yang diterima tenaga kerja rendah,

maka dia akan menambah waktu jam kerjanya untuk mendapatkan

upah yang lebih banyak.

Secara ekonomi, pengertian penawaran tenaga kerja hampir

sama dengan penawaran tenaga kerja anak, dimana anak akan

menambah waktu jam kerjanya untuk memperoleh pendapatan demi

meningkatkan kesejahteraannya.

Gambar 2.2  Fungsi Penawaran Terhadap Tenaga Kerja
Sumber: Simanjuntak, 1985
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Simanjuntak (1985), apabila ada penambahan pendapatan,

maka seseorang akan meningkatkan konsumsi mereka dan

mengurangi waktu jam kerja untuk bersantai. Sebaliknya, apabila

kenaikan tingkat upah diartikan semakin mahalnya harga dari waktu,

maka nilai waktu yang tinggi akan mendorong seseorang untuk

mensubtitusikan waktu luangnya untuk lebih banyak bekerja. Efek

subtitusi ditunjukan oleh penambahan waktu bekerja dengan

kenaikan tingkat upah (S1 ke S2). Selanjutnya, ketika jumlah jam

kerja berada di titik HD, maka waktu bekerja yang bertambah akan

meningkatkan pula tingkat upah yang diterima. Apabila sudah

mencapai titik tersebut, seseorang akan mengurai jam kerjanya bila

tingkat upah naik. Penurunan jam kerja sehubungan pertambahan

tingkat upah (S2 ke S3), yang dinamakan Backward Bending Supply

Curve atau kurva penawaran membelok. Titik belok (S2) ke titik

tingkat upah krisis (Ws), dimana seseorang akan memiliki titik belok,

tingkah upah krisis dan bentuk kurva yang berbeda.

Mahendra (2014), berbeda dengan hubungan antara tingkat

upah dan penawaran tenaga kerja keseluruhan. Di dalam

perekonomian yang luas, semakin tinggi tingkat upah, maka akan

semakin mendorong banyak orang untuk memasuki dunia pasar

tenaga kerja. Orang yang tidak mau masuk ke dunia tenaga kerja

pada tingkat upah yang rendah, dimana mereka akan bersedia untuk

ikut mencari kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Perhatikan

gambar 2.3 sebagai berikut:
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Gambar 2.3 Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Bosworth, 1996

SL yang sebelumnya menunjukan jumlah waktu jam kerja

digantikan dengan jumlah pekerja, seperti pada gambar 2.3.

Bosworth (1996), berdasarkan kurva ini menunjukan kombinasi

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja.

Kurva penawaran upah menunjukan positif, semakin tinggi upah

nominal, maka semakin tinggi pula tenaga kerja yang bersedia

berkerja. Dari gambar 2.3, pada upah nominal setinggi 0WA,

terdapat sejumlah 0LA, tenaga kerja yang bersedia bekerja.

Selanjutnya, kenaikan upah nominal menjadi 0W2 yang

mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja naik

menjadi 0LB

2.5 Kemiskinan

2.5.1 Definisi Kemiskinan

Pada umumnya, kemiskinan merupakan keadaan dimana

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, seperti makanan,

minuman, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
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Selain itu, kemiskinan juga bisa dilihat dari rendahnya tingkat

pendapatan atau konsumsi seseorang.

Nunung Nurwanti (2008), kemiskinan merupakan masalah yang

multidimensi, dimana seseorang memiliki ketidakmampuan mencapai

secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan berbagai aspek lainnya.

Secara kesimpulan, kemiskinan merupakan permasalahan yang

kompleks, dimana seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam

berbagai aspek kehidupan.

Puwanto (2007), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dapat

digambarkan melalui, lima indeks, yaitu:

1. Presentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun.

2. Presentase buta huruf.

3. Presentase penduduk yang tidak memiliki akses air bersih.

4. Presentase penduduk yang jarak yang menempuh ke fasilitas

kesehatan jauh sekitar lebih dari 5 km.

5. Presentase gizi balita berstatus kurang.

Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan

mempunyai masalah kemiskinan multidimensi. Berbagai kebijakan

pemerintah pun sudah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan

di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan ke dalam bentuk

peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Sudarsana (2009), ada empat kebijakan pembangunan untuk

mengurangi kemiskinan, yaitu:

1. Perlindungan sosial.

2. Perluasan kesempatan berusaha atau kerja.

3. Penanganan masalah gizi dan pangan.
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4. Perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai

infrastruktur pada masyarakat miskin.

2.5.2 Penyebab Kemiskinan

Kuncoro (2004) dalam Hildegunda Wini (2010), penyebab

kemiskinan, antara lain:

1. Perbedaan akses dan modal.

2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber

daya manusia yang rendah produktivitas pun rendah, sehingga

upah yang diterima juga rendah.

3. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, akibatnya

adanya distribusi pendapatan mengalami ketimpangan.

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah

yang terbatas dan kualitas pun rendah.

Suryawati (2004: 123), perdebatan mengenai definisi, penyebab

dan persoalan-persoalan kemiskinan masih diperdebatkan dengan

baik di kalangan lingkungan, hal ini terjadi karena setiap seseorang

mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Hildegunda Wini (2010), ciri-ciri kemiskinan untuk menentukan

kondisi miskin, yaitu:

1. Rendahnya tingkat pendidikan

2. Tidak memiliki faktor produksi, seperti tanah, modal, peralatan

kerja dan keterampilan.

3. Berada dikawasaan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional

atau jauh dari kawasan perkotaan.

4. Bekerja di sektor informal yang memiliki lingkunp dan modal

yang kecil.
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5. Rendahnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,

pelayanan kesehatan dan kebutuhan pokok.

Hidegunda Wini (2010), dalam pembahasan ciri-ciri diatas belum

tentu mutlak, dimana pembahasan ini berdasarkan beberapa temuan

di lapangan yang sifat-sifat paling banyak didentifikasikan.

2.6 Pendapatan

2.6.1 Teori Pendapatan

A.G Pringgodigdo (1982: 817), secara umum pendapatan

adalah sejumlah uang yang diterima seseorang yang berasal dari

hasil ia bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Christpher Pass dan Bryan Lowes (1994: 287) dalam Tri Puji

Utamai (2006), pendapatan adalah seseorang yang menerima uang

dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, bersama dengan

tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan sebagainya dari

perusahaan mereka bekerja.

Boediono (1996: 170) dalam Amalianti Fitri (2015), pendapatan

seseorang berasal dari hasil penjualan dari berbagai faktor produksi

yang dimilikinya kepada sektor produksi tersebut.

Yeti Andriani (2015), pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu

uang dan barang, penjelasan sebagai berikut:

c. Pendapatan uang, diartikan gaji atau upah yang diperoleh dari

hasil bekerja lembur, kerja pokok, kerja sampingan ataupun

kerja yang tidak pasti (kadang-kadang).

d. Pendapatan barang, diartikan pengobatan, perumahan,

tranportasi, barang konsumsi maupun barang produksi.
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Kesimpulan, pendapatan mempunyai peran yang penting untuk

kehidupan sehari-hari. Apabila, pendapatan tinggi, maka kebutuhan

pokok bisa dapat terpenuhi dengan baik, hal ini bisa dikatakan

seseorang sudah mencapai tingkat kehidupan yang layak (Yeti

Andriani, 2015).

2.6.2 Tingkat Pendapatan

T. Bilarso (1994: 78), para perintis ilmu ekonomi membedakan

masyarakat dalam tiga kategori, yaitu kaum pekerja, pengusaha, dan

tuan tanah.

Masri Singarimbun (1985: 24), Keseluruhan kekayaan keluarga,

pendapatan keluarga, barang dan hewan peliharaan dipakai untuk

membagi keluarga ke dalam beberapa kelompok pendapatan, yaitu

pendapatan tinggi, pendapatan menengah, dan pendapatan rendah.

Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982: 80-81),

golongan yang menerima pendapatan rendah bisa dikatakan

seseorang yang menerima imbalan jauh lebih sedikit, dimana

pendapatannya tidak bisa dibandingkan dengan harga kebutuhan

pokok, artinya pendapatan yang ia terima jauh di bawah harga

kebutuhan pokok.

Soleman B. Toneko (1998: 9-101), ekonomi masyarakat

memiliki tiga lapisan, yaitu:

1. Lapisan orang kaya atau orang yang mampu dalam segi

ekonomi, seperti pemerintah, pejabat, dokter, dan kelompok

profesional lainnya.

2. Lapisan ekonomi menengah, seperti karyawan atau

pegawai.
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3. Lapisan ekonomi miskin, seperti buruh bangunan, buruh

petani, buruh pabrik, dan buruh lainnya yang mempunyai

pendapatan tergolong rendah.

2.7 Jumlah Anggota Keluarga

2.7.1 Definisi Jumlah Anggota Keluarga

Secara umum, jumlah anggota keluarga menentukan jumlah

kebutuhan yang diperlukan. Semakin banyak anggota keluarga,

maka kebutuhan yang harus dipenuhi pun banyak pula. Sebaliknya,

jumlah anggota yang sedikit, maka kebutuhan yang dipenuhi pun

sedikit.

Mantra (2003), jumlah anggota keluarga dikatakan seluruh

anggota yang keluarga yang tinggal dan makan dari satu dapur

dengan suatu kelompok penduduk yang termasuk kelompok tenaga

kerja. Artinya, mereka yang belum bekerja memerlukan bantuan

seseorang (orang tua) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari.

2.8 Teori Kebudayaan

M. Muslech (2014), kebudayaan apabila dikaitkan dengan anak

jalanan, yaitu aktivitas kehidupan jalanan yang diajarkan oleh orang tua

secara terus menurus atau generasi ke generasi, akan menimbulkan

kebiasaan untuk anak tersebut, sehingga anak akan mengalami kenyaman

saat berada di jalan.

Joko (2008: 24), kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang,

dan sering digunakan dalam bahasan anak jalanan. Anak yang berasal dari

keluarga yang kurang mampu tidak mempunyai alternatif lain, dan sudah
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ditakdirkan untuk bekerja di jalan mencari penghasilan guna memenuhi

kebutuhan hidupnya. Aktivitas seperti ini merupakan turun menurun bagi

keluarga miskin.

Kesimpulan, kebudayaan adalah aktivitas di jalanan yang secara

terus menerus diajarkan oleh orang tua akan menimbulkan suatu respon

perilaku yang menjadi adat kebiasaan dan ditaati anak.

2.9 Definisi Pendidikan

Secara umum, pendidikan adalah suatu pelatihan atau pembelajaran

yang dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang supaya bisa

menjadi lebih dewasa. Pelatihan atau pembelajaran tersebut diajarkan oleh

seseorang yang lebih dewasa kepada seseorang yang lebih muda.

Hasbulah (2009), pendidikan diartikan usaha yang dilakukan

seseorang atau kelompok untuk bisa memiliki tingkat hidup yang lebih

tinggi, dalam arti kedewasaan dalam hal perilaku dan sikap mental yang

kuat.

Abu Ahmadi (1992: 69), pendidikan merupakan suatu proses

pembelajaran yang dilakukan dengan sadar dan sengaja serta dilakukan

dengan tanggung jawab orang tua kepada anak untuk bisa mencapai

kedewasaan yang dicita-citakan.

2.9.1 Fungsi Pendidikan

Abu Ahmadi (1992: 23), fungsi pendidikan, antara lain:

1. Membuka suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

bermanfaat bagi kemajuan hidup seseorang.

2. Dapat mengembangkan wawasan dari subyek dirinya

maupun sekitarnya, sehingga akan menimbulkan sebuah

kreatifitas untuk dirinya sendiri.
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3. Dapat melestarikan nilai kemanusiaan yang nantikan akan

memberikan pengalaman yang baik untuk kehidupan

individu maupun lingkungan sosialnya.

Suryanto dan Djihad Hisyam (2000: 212), fungsi pendidikan

merupakan suatu proses sosialisasi atau pelatihan yang

menanamkan suatu sikap ke dalam masyarakat, meningkatkan

inovasi, dan mengembangkan personal dan sosial. Kesimpulannya,

pendidikan yang lebih tinggi, berati status sosial dan ekonomi yang

dimiliki pun tinggi, sebaliknya, apabila pendidikan rendah, maka

status sosial dan ekonomi pun ikut rendah.

2.10 Lingkungan Sosial dan Lingkungan Keluarga

2.10.1 Definisi Lingkungan Sosial

Secara umum, lingkungan sosial merupakan suatu faktor

yang dapat mempengaruhi seseorang ataupun kelompok untuk

melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah perilaku seseorang.

Lingkungan sosial terdiri dari, lingkungan keluarga, lingkungan

teman, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial yang pertama

kali dikenal yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan ini merupakan

pertama kali pembentukan kepribadian anak.

Amsyari (1998: 12), lingkungan sosial merupakan seseorang

yang berada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, ataupun

orang lain yang tidak dikenal.
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Dalyono (1997: 246), lingkungan sosial dibagi dua, antara

lain:

1. Teman bermain

Teman bermain mempunyai pengaruh yang besar dalam

mengubah kepribadian anak. Anak yang bergaul dengan

mereka yang tidak sekolah, maka anak tersebut akan malas

untuk belajar ataupun sekolah, sebab adanya perbedaan

pola cara hidup.

2. Lingkungan tetangga

Kehidupan tetangga yang negatif, akan mempengaruhi

seseorang disekitarnya. Contoh: tetangga suka main judi,

suka minuman keras, tidak sekolah, maka akan pula

berpengaruh terhadap anak, dimana anak akan meniru

kebiasaan orang disekitarnya.

Kesimpulan, lingkungan sosial mempunyai dampak yang

positif ataupun negatif, tergantung apa yang dilakukan. Efek negatif

timbul akibat adanya kepribadian yang menyimpang, sehingga timbul

kenakalan remaja, kejahatan, tidak ada rasa tanggung jawab.

2.10.2 Definisi Lingkungan Keluarga

Secara umum, lingkungan keluarga sangat berpengaruh

terhadap kepribadian dan mental anak, karena lingkungan keluarga

merupakan lingkungan pertama kali yang dikenal oleh anak sejak

lahir.

Syamsu Yusuf (2002: 128), lingkungan keluarga yang tidak

diinginkan akan berdampak negatif untuk anak. Apabila, seseorang

anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home

disebabkan tidak ada keharmonisan keluarga, sikap orang tua yang
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keras kepada anak, atau tidak mengajarkan nilai-nilai agama,

akibatnya perkembangan anak menjadi terganggu dan anak susah

untuk menyesuaikan dirinya dalam lingkungan keluarganya, biasanya

anak yang terjerumus seperti ini akan masuk dalam kelompok nakal.

2.11 Pergaulan Teman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pergaulan adalah

hidup berteman atau bersahabat.

Secara umum, pergaulan diartikan cara seseorang untuk berinteraksi

dengan lingkungan sekitarnya, dimana ada kecenderungan bersama-sama

satu sama lain dengan jangka yang relatif lama.

Perkembangan sosial anak berubah, ketika anak tersebut memasuki

masa-masa sekolah, seperti belajar dan berhubungan dengan teman-

teman sebayanya, sehingga untuk berkumpul dengan keluarga pun

menjadi berkurang. Anak yang mudah bergaul dengan teman seusianya

dan lingkungan sekitar, berati anak tersebut sudah efektif dalam

bersosialisi.

Abdullah Idi (2011: 83), pergaulan merupakan hubungan satu individu

dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya.

Pergaulan ini biasanya dilakukan dengan teman setingkat usianya,

mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sama.

Lusi Nuryanti (2008: 68), pergaulan anak terbentuk dengan

sendirinya, dan biasanya anak-anak tersebut memiliki ras, etnis, dan status

sosial ekonomi yang sama.

Kesimpulan, pergaulan anak terjadi disebabkan adanya kontak

langsung antara individu dengan individu ataupun kelompok lainnya.
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Dimana mereka mempunyai kesamaan dalam berbagai hal, seperti usia,

ras, etnis, ataupun status sosial ekonomi.

2.12 Moral

Secara umum, moral diartikan sebagai tata cara dalam kehidupan,

adat, atau kebiasaan.

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2012), moral merupakan

nilai-nilai perilaku yang harus dipatuhi. Selain moral, norma juga berperan

untuk mengatur perilaku individu dalam suatu hubungan sosial.

Kesimpulan, moral merupakan kepribadian yang diperlukan

seseorang untuk mewujudkan kehidupan yang damai, dalam arti adanya

keharmonisan, ketertiban, dan keteraturan, sebab moral memiliki fungsi

dalam mengatur, menjaga ketertiban dan keharmonisan antar sesama

masyarakat.

2.12.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Moral

Elizabeth Hurlock (1991), lingkungan merupakan pengaruh

besar dalam perkembangan moral anak. Dalam mengembangkan

moral anak, peran orang tua merupakan hal yang penting dalam

mengenalkan nilai dan perilaku sejak usia dini.

Elizabeth Hurlock (1991), sikap yang diperlukan dalam

perkembangan moral anak, antara lain:

1. Sikap orang tua dalam keluarga

Peniruan merupakan salah satu sikap orang tua yang

sering dilakukan anak. Sikap orang tua yang keras kepada

anak akan membuat anak tersebut susah untuk menjadi

disliplin, sedangkan, untuk sikap orang tua yang acuh

kepada anak akan mengakibatkan anak tersebut susah
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untuk bertanggung jawab, sebab orang tua kuran

mempedulikan norma pada anak. Sebaliknya, sikap kasih

sayang, konsisten, dan terbuka merupakan sikap yang

sebaiknya dimiliki oleh orang tua.

2. Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma

kesopan dan kebiasaan pada anak

Orang tua yang tidak menyukai anaknya berbohong atau

berperilaku tidak jujur, dimana orang tua tersebut harus

bisa mengajarkan sikap kejujuran, kesopanan,

bertanggungjawab atau taat dalam beragama pada anak

supaya anak tersebut bisa mencontoh perilaku orang

tuanya. Sebaliknya, apabila orang tua tidak mengajarkan

anaknya dengan baik, maka anak tersebut akan

mengalami konflik pada dirinya sendiri.

2.13 Peran Keluarga

2.13.1 Definisi Peran Keluarga

L. Johnson dan Leny R (2010), peran keluarga dikatakan

suatu gambaran yang berupa sifat, tingkah laku, atau kegiatan yang

saling berhubungan antara sesama individu. Setiap peran individu

sangat penting, sebab apabila orang tersebut telah melaksanakan

hak dan kewajibannya, maka orang tersebut telah mampu

menjalankan suatu peran untuk keluarga.
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L. Johnson dan Leny R (2010), peranan dalam keluarga,

antara lain:

1. Peran ayah

Ayah sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah,

pelindung dan memberikan rasa nyaman untuk

keluarganya, serta menjadi anggota dalam kelompok

masyarakat lingkungan sekitarnya.

2. Peran ibu

Ibu berperan sebagai ibu dari anak-anak yang

memberikan rasa cinta, mengurus rumah tangga, menjadi

pendidik untuk anak-anak, pelindung dan menjadi

anggota masyarakat dari lingkungan sekitarnya. Selain

itu, ibu juga berperan sebagai pencari nafkah kedua

setelah ayah.

3. Peran anak

Anak berperan untuk bisa melaksanakan peranan sesuai

perkembangan, seperti berbakti dengan orang tua, selalu

menghormati orang tua, belajar rajin agar cita-cita yang

diimpikan bisa tercapai, beribadah dengan baik, dan lain-

lain.

2.13.2 Fungsi Keluarga

Families dalam Wildan Husaini (2017), fungsi keluarga adalah

sebagai ukuran bagaimana suatu keluarga bisa berhubungan atau

berinteraksi satu sama lain, dimana fungsi ini mencerminkan kualitas

hubungan antar anggota keluarga.

Wirdhana et al., (2013), terdapat enam fungsi keluarga, antara

lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44

1. Fungsi sosial dan pendidikan

Keluarga mempunyai peran dalam mendidik anak, sehingga

anak tersebut dapat menyesuaikan hidupnya di masa

depan, seperti mendidik dalam membentuk perilaku,

mendidik dalam pendidikan dan keterampilan, dan mendidik

anak dalam perkembangan sosialnya.

2. Fungsi ekonomi

Keluarga berfungsi mencari penghasilan, menggunakan

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya serta menabung untuk kebutuhan di masa

mendatang.

3. Fungsi agama

Keluarga merupakan tempat pertama yang mengajarkan

nilai-nilai agama, sehingga anak tersebut bisa dapat

berakhlak baik, mempunyai ketaqwa kepada tuhan dengan

menjauhkan semua larangannya.

4. Fungsi pembinaan lingkungan

Keluarga mengajarkan kepada setiap anggota untuk

menjaga kelestarian lingkungan, dan bisa menciptakan

lingkungan yang bersih dan sehat.

5. Fungsi perlindungan

Keluarga sebagai tempat berlindung dari marabahaya.

Dengan adanya keluarga bisa menimbulkan rasa nyaman

antar sesama anggota keluarga.
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6. Fungsi kasih sayang

Keluarga memberikan kehidupan yang penuh dengan cinta

kepada setiap anggota keluarga, seperti ayah dengan ibu,

orang tua dengan anak-anaknya, adik dan kakak.

2.14 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait

dengan kontribusi pekerja anak jalanan di Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Penelitian sebelumnya digunakan untuk mengetahui persamaan dan juga

perbedaan dengan penelitian ini.

1. Minarawaty Sinaga (2017), dengan judul “Kontribusi Pekerja

Anak dalam Ekonomi Keluarga di Permukiman Kumuh Kota

Medan”. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sisi kehidupan

pekerja anak sesuai dengan realitas yang ada di permukiman

kumuh pinggiran rel kereta di Jalan Salak, Kelurahan Pusat Pasar,

Kecamatan Medan Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini

adalah anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di permukiman

kumuh Jl. Salak ini memang benar dilibatkan oleh orang tua dalam

bekerja, dimana setiap harinya anak mempunyai tanggungjawab

untuk memberikan kontribusi berupa uang dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga. empat anak yang di pekerjakan

keluarga untuk memberikan kontribusi keluarga dengan profesi

pekerjaan yang berbeda-beda yaitu berjualan, pengamen, menyari

dan pemulung. Hasilnya tiap anak yang di pekerjakan memiliki

kontribusi yang berbeda-beda kepada keluarga tiap bulannya

dengan rincian keluarga Aldi (berjualan) memberikan kontribusi
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Rp. 1.050.000, keluarga Siti (pengamen) Rp. 900.000, keluarga

Kiki (menyari) Rp. 2.100.000, dan keluarga Ita (pemulung) Rp.

300.000. Hasil dari empat anak yang di pekerjakan, keluarga Ita

(pemulung) yang sedikit memberikan kontribusi kepada keluarga

dikarenakan kedua orang tua Ita bekerja dan sulitnya Ita dalam

mendapatkan barang-barang bekas.

2. Annisa Avianti, Martua Sihaloho (2013), dengan judul “Peranan

Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapat Rumah

Tangga dan Kesejahteraan dirinya di Desa Parakan, Kecamatan

Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini

adalah mengetahui faktor-faktor yang mendorong munculnya

pekerja anak dan peranan dari anak yang bekerja terhadap

pendapatan rumah tangganya serta kesejahteraan anak tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor pendidikan,

karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial, karakteristik

pekerjaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya

pekerja anak di Desa Parakan, kecamatan Ciomas, Kabupaten

Bogor, Jawa Barat. Kontribusi pekerja anak terhadap pendapatan

rumah tangga di wilayah tersebut bisa dikatakan masih rendah.

Pendapatan para pekerja anak rata-rata dialokasikan untuk

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kesejahteraan pekerja anak

yang bekerja pun terancam menurun, berdasarkan penelitian

menjelaskan bahwa kondisi bengkel yang kurang memadai, tidak

ada tempat P3K, jam kerja yang tinggi, perlakuan yang tidak

menyenangkan akan berdampak buruk bagi anak.
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3. Nunung Nurwati (2008), dengan judul “Pengaruh Kondisi Sosial

dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam

Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat”. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengkaji

kontribusi yang diberikan oleh pekerja anak kepada keluarga dan

seberapa besar besar pengaruh variabel kondisi sosial dan

ekonomi terhadap motivasi pekerja anak dalam membantu

keluarga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

bahwa pengaruh kondisi ekonomi keluarga lebih dominan

dibandingkan dengan pengaruh kondisi sosial keluarga terhadap

motivasi pekerja anak dalam memberikan bantuan bagi keluarga.

Dari lapangan menemukan rata-rata pekerja anak bekerja selama

7,72 jam per hari. Mereka bekerja 6 hari per minggu. Seluruh

waktu dihabiskan untuk bekerja mencari uang agar dapat

membantu ekonomi keluarga.

4. Dewi Sulastri (2016), dengan judul “Faktor-faktor yang

Menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tambang Emas

Tradisional Desa Kalian Dalam di Kecamatan Tering”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis

faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi pekerja anak pada

tambang emas tradisional di Desa Kelian Dalam di Kecamatan

Tering. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian adalah faktor-faktor

penyebab eksploitasi pekerja anak pada tambang emas tradisional

Desa Kelian Dalam di Kecamatan Tering yaitu ekonomi keluarga

masih rendah, pengaruh lingkungan, fasilitas pendidikan yang
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belum memadai, adanya motivasi dan budaya masyarakat

setempat. Secara fungsional peran keluarga dan kepala desa

masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai

pemimpin.
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2.15 Kerangka Pikiran

Berikut kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah

atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya (Departemen Sosial

RI, 2005: 5). Dimata masyarakat, Keberadaan pekerja anak jalanan di dianggap

“limbah kota” yang harus dibersihkan. Menjadi pekerja anak jalan bukanlah suatu

pilihan hidup bagi setiap orang, namun karena beberapa alasan tertentu mereka

Kontribusi Pekerja
Anak Jalanan

Faktor
Ekonomi

Faktor
Budaya

Faktor
Sosial

Faktor
Moral

1. Tradisi

2. Dorongan

orang tua

3. Kebiasaan

masyarakat

1. Pendapatan

2. Kemiskinan

3. Orang tua

menganggur

4. Jumlah anak

dalam keluarga

1. Pendidikan

2. Daerah

lingkungan

3. Pergaulan

teman

4. Ketidak

harmonisan

keluarga

1. Sikap orang

tua dalam

keluarga

2. Sikap

konsisten

orang tua

dalam

menerapkan

norma

kesopanan

dan norma

kebiasaan

kepada anak

Keputusan Anak
Bekerja
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harus turun kejalanan guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan

yang serba kekurangan membuat anak ikut berkontribusi mencari penghasilan

tambahan untuk keluarga dengan cara bekerja atau diharuskan bekerja. Banyak

sekali faktor yang melatarbelakangi munculnya pekerja anak jalanan seperti,

Pertama faktor ekonomi merupakan faktor utama yang sering terjadi di kalangan

masyarakat, kebutuhan yang tidak mencukupi, jumlah anggota keluarga yang

banyak, dan orang tua yang tidak bekerja membuat anak mau tidak mau ikut

serta dalam membantu ekonomi keluarganya dengan mencari penghasilan

tambahan.

Kedua faktor budaya merupakan faktor yang biasanya dianggap tradisi

keluarga seperti mengesampingkan pendidikan dan lebih mengutamakan bekerja

karena dengan bekerja akan menghasilkan upah yang nantinya akan bisa

membantu ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Ketiga faktor sosial merupakan faktor ini banyak dirasakan oleh anak

seperti, tidak ada minat dan kemampuan anak untuk belajar, daerah lingkungan

yang kurang memadai, pergaulan temen yang tidak baik, dan ketidakharmonisan

keluarga akan menggangu mental anak yang menyebabkan anak rela turun

kejalan demi kebutuhannya.

Keempat faktor moral merupakan faktor dimana peran orang tua

sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada usia dini

dalam mengambil suatu tindakan. Apabila orang tua tidak bisa berperan baik,

maka dampaknya anak akan mudah marah dan menjadi pemberontak.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, bahwa anak akan membuat keputusan

dengan sukarela atau diharuskan bekerja untuk membantu mencari penghasilan

tambahan dan mempertaruhkan waktu mereka dengan skill yang terbatas serta

resiko yang tinggi untuk membantu ekonomi keluarga.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu

kegiatan penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitiannya dapat berjalan

dengan baik dan sesuai dengan rencana. Maka harus menggunakan

metode penelitian yang tepat. Menurut Hasan (2002: 1) metode dapat

diartikan sebagai tata cara bagaimana penelitian dapat dilaksanakan.

Berdasarkan menurut Daniel (2002: 5) penelitan adalah suatu tindakan

yang dilakukan dengan teliti secara sistematis, dengan tujuan akan

mendapatkan pengetahuan baru dan tafsiran baru dari pengetahuan yang

sudah ada.

Sedangkan menurut Nasir (2005: 51) metode penelitian adalah alat-

alat untuk memandu peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan untuk

membantu peneliti agar dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai

dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian ini dapat

dikatakan sebagai cara untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa

penyelidikan yang dilakukan secara berhati-hati melalui pengumpulan data

yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan.

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan, maka penelitian yang

dilakukan termasuk jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian ini

bertujuan untuk memberikan suatu gambarkan atau mendeskripsikan suatu

keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan bagaimana kegiatan

anak jalanan dalam memberikan kontribusi pendapatan kepada

keluarganya. Hal ini berdasarkan pendapat Nasir (2005: 63) bahwa metode
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deskriptif merupakan metode yang menetili suatu kelompok manusia, suatu

obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa

kini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992)

dalam Moleong (2009: 3), pendekatan kualitatif berupa kata-kata tertulis

ataupun lisan dari seseorang atau perilaku yang dapat diamati.

Kesimpulan, pendekatan kualitatif mengarah pada latar dari individu

sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dengan menggunakan jenis dan metode penelitian seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan dan

menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai berbagai hal yang telah

ditetapkan oleh penulis sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini,

yaitu mencakup besarnya kontribusi anak jalanan serta, faktor-faktor yang

mempengaruhi anak dan dampak yang ditimbul pekerja anak jalanan di

wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2007: 15)

menyimpulkan bahwa:

“Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci,

teknik, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.”

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan jenis

penelitian studi kasus. Menurut Moleong (2008: 201), studi kasus

merupakan uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai beberapa
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aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),

suatu program, atau suatu situasi sosial. Penelitian studi kasus ini

berupaya mempelajari sebanyak mungkin data mengenai subyek yang

diteliti dengan menggunakan berbagai metode: wawancara (riwayat hidup),

pengamatan, pemeriksaan dokumen, (hasil) survei, dan data apapun untuk

menguraikan suatu kasus secara terinci.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memahami bahwa studi kasus

merupakan metode penelitian yang menguraikan berbagai aspek baik

secara individu maupun kelompok, suatu program atau situasi sosial

dengan memeriksa sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Metode deskriptif

menurut Moh. Nazir (2005: 54) adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa kini. Tujuan dari metode ini

diungkapkan pula oleh Moh. Nazir (2005: 54) yaitu untuk membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

sedang diselidiki.

Setelah menentukan metode yang di pakai, maka untuk

mempermudah peneliti memperoleh data dari informan, peneliti akan

menentukan karakteristik sampel. Dimana terdapat karakteristik-

karakteristik yang telah ditentukan, antara lain:

1. Anak jalanan di Kota Malang.

2. Anak jalanan laki-laki dan perempuan.

3. Anak jalanan berusia <16 tahun.

4. Anak jalanan masih sekolah dan tidak sekolah.

5. Anak jalanan yang masih mempunyai orang tua.
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6. Anak jalanan berasal atau tinggal di Kecamatan Sukun.

7. Melakukan aktivitas anak jalanan seperti, mengamen, mengemis,

berjualan makanan dan minuman, polisi jalanan, dan lain sebagainya.

8. Jam kerja anak lebih tidak kurang dari 4 jam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan menunjukan arah penelitian, sehingga fokus

penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan

penelitian. Berdasarkan batasan-batasan dalam fokus penelitian yang

merupakan faktor penting, terutama menyangkut masalah data yang akan

dikumpulkan, diolah dan dianalisa. Menurut Moleong (2009: 62), penentuan

fokus penelitian mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Membatasi studi, dimana peneliti membatasi pada upaya

menemukan teori dasar, maka lapangan lainnya tidak dimanfaatkan

lagi.

2. Memenuhi kriteria yang harus dipenuhi setiap masing-masing

anggota populasi yang dijadikan sampel dan populasi yang tidak bisa

dijadikan sebagai sampel dari suatu informasi yang diperoleh di

lapangan. Dengan adanya fokus penelitian ini, maka peneliti dapat

mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang

sedang dikumpulkan.

Fokus dalam penelitian juga mengacu pada masalah dan tujuan

penelitian yang telah ditentukan yaitu kontribusi pekerja anak dalam fokus,

yaitu:

1. Kontribusi pekerja anak jalanan yang dilakukan di wilayah Kecamatan

Sukun, Kota Malang yang meliputi:

a. Pendidikan orang tua terhadap pendapatan orang tua.
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b. Sumbangan pendapatan anak jalanan terhadap pendapatan

keluarga.

2. Dampak yang diterima anak jalanan ketika bekerja di wilayah

tersebut.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan

penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti

akan memperoleh data serta informasi sesuai dengan tema, masalah, dan

fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Adapun lokasi penelitian

yang dipilih adalah Kecamatan Sukun, Dinas Sosial, Satpol PP, Rumah

Singgah Tunas Bangsa dan LSM SSCM. Lokasi ini dipilih dengan berbagai

pertimbangan sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Malang dengan

berbagai permasalahannya serta kurangnya perhatian dan

kepedulian orang tua dan pemerintah Kota Malang terhadap anak

jalanan.

2. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, tingkat pendidikan dan

pendapatan di Kecamatan Sukun masih rendah, dimana berpotensi

adanya anak jalanan di wilayah tersebut.

3. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, Kecamatan Sukun

merupakan penyumbang anak jalanan di Kota Malang.

4. Rumah Singgah Tunas Bangsa dan LSM SSCM yaitu komunitas

peduli anak jalanan di Kecamatan Sukun yang memberikan berbagai

program kesejahteraan anak, dalam bentuk bantuan dana ataupun

pelatihan yang dapat membantu meningkatkan ilmu pengetahuan

serta kreativitas anak di wilayah tersebut.
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Sedangkan, situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data

dan informasi yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan sesuai

dengan fokus penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, yang menjadi situs

dalam penelitian ini adalah pekerja anak jalanan di Kecamatan Sukun, Kota

Malang. Lokasi yang dijadikan tempat untuk peneliti mencari informasi

yang terdapat pekerja anak jalanan di wilayah Kota Malang seperti,

kawasan perempatan rampal, alun-alun Kota Malang, dan tempat lainnya

yang mempunyai keramaian. Pekerja anak jalanan yang diambil peneliti

untuk dijadikan informan yaitu yang mempunyai tempat tinggal di wilayah

Kecamatan Sukun, Kota Malang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penulis mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dapat

digolongkan sebagai berikut:

a. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang

diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama.

Sumber data primer ini dicata melalui catatan tertulis atau

melalui perekaan video atau audio, pengambilan foto atau film

(Moleong, 2009: 157). Selain itu, data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung yang berasal dari sumbernya,

kemudian diamati secara jelas dan dicatat atau berupa

sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama

dari kejadian yang lalu. Dalam penelitian ini data primer

diperoleh melalui hasil wawancara dengan orang yang terlibat,

diantaranya:
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1. Anak Jalanan.

2. Orang tua dari anak jalanan.

3. Staf Dinas Sosial Kota Malang di bidang anak jalanan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Salpol PP).

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rumah

Singgah yang terkait.

b. Data Sekunder adalah sumber dari penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(Indriantoro dan Supomo, 1999: 147). Sumber data sekunder

dalam penelitian ini diperoleh dari pihak intern maupun ekstern

instansi terkait yang dapat dilihat dari berbagai dokumentasi

instansi sebagai obyek pendukung untuk penelitian ini, dimana

data-data tersebut untuk mendukung data primer.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data menunjukan dari mana penelitian mendapatkan

data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, berupa orang

atau benda. Sumber data penelitian ini terdapat dua informan, yaitu

informan kunci dan informan pendukung. Informan yang ditunjuk

sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi

selengkap-lengkapnya serta relevan terhadap tujuan penelitian.

Menurut Loflan (1984: 47) dalam Meleong (2009: 157), sumber data

utama dalam penelitian kualitatif adalah:

“Kata-kata tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian

ini jenis datanya ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber

data tertulis, foto, dan statistik.”
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Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai

berikut:

a. Informan Penelitian

Orang yang memberikan informasi tentang dirinya, orang lain,

suatu kejadian, sesuatu hal kepada peneliti atau

pewawancara (Afrizal, 2014: 139). Menurut Lexy Moleong

(1989), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian, dimana informan harus mempunyai banyak

pengalaman mengenai latar penelitian serta juga

berkewajiban menjadi anggota penelitian walaupun hanya

secara sukarela dan bersifat informal. Dengan menjadi

anggota dapat memberikan pandangan orang dari segi nilai,

sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang ada di tempat

penelitian (Moleong, 2002: 90).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pekerja anak

jalanan yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukun, Kota

Malang. Informan kunci yang di gunakan untuk mendukung

penelitian tersebut berjumlah 5 pekerja anak jalanan yang

bekerja di sekitar Kota Malang. Sementara, Informan

pendukung adalah orang yang terlibat langsung dalam

kegiatan anak jalanan, yaitu orang tua anak jalanan sebanyak

5 orang, Dinas Sosial Kota Malang yang terkait sebanyak 1

orang, Satpol PP sebanyak 1 orang, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan rumah singgah yang terkait sebanyak

masing-masing 1 tempat, seperti Rumah Singgah Tunas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59

Bangsa Pak Jum dan LSM Save Street Child Malang (SSCM)

yang berlokasi di Kecamatan Sukun.

Dalam penelitian ini informan menggunakan teknik

purposive sampling (mekanisme disengaja) yaitu sebelum

melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria

tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan

sumber informasi (Ardial, 2014: 140). Setelah ditetapkan

kriteria, peneliti telah mengetahui identitas orang tersebut

yang nantinya akan dijadikan informan penelitian sebelum

penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140). Pada penelitian kali

ini peneliti memiliki beberapa kriteria informan yang peneliti

akan wawancarai, sebagai berikut:

1. Anak Jalanan yang berusia <16 tahun. Informasi yang

diperoleh antara lain:

a) Jenis Kelamin

b) Usia

c) Pendidikan

- Anak jalanan masih sekolah

- Anak jalanan tidak sekolah

d) Tempat Tinggal

- Rumah sendiri

- Rumah singgah

- Hidup di jalanan

e) Alasan turun ke jalanan

- Ekonomi

 Pendapatan
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 Kemiskinan

- Budaya

 Tradisi

 Dorongan orang tua

 Kebiasaan masyarakat

- Sosial

 Biaya pendidikan yang tidak memenuhi

 Daerah lingkungan

 Pergaulan teman

 Ketidak harmonisan keluarga

- Moral

 Sikap orang tua dalam keluarga

 Sikap konsisten orang tua dalam

menerapkan norma kesopanan dan

kebiasaan anak

f) Penghasilan pekerja anak jalanan

- Berapa jumlah penghasilan

- Berapa diserahkan orang tua

- Berapa kebutuhan sendiri

2. Orang tua anak jalanan. Informasi yang diperoleh

antara lain:

a) Usia orang tua

b) Pekerjaan orang tua

c) Tanggungan anak dalam keluarga

- Bapak

 Bekerja
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 Menganggur

- Ibu

 Bekerja

 Menganggur

d) Pendapatan keluarga per bulan

- Bapak

- Ibu

e) Pendidikan yang ditempuh

- Bapak

 Tamat SD atau SMP atau SMA

 Tidak tamat SD atau SMP atau SMA

- Ibu

 Tamat SD atau SMP atau SMA

 Tidak tamat SD atau SMP atau SMA

f) Tanggungan keluarga atau jumlah anak

3. Dinas Sosial adalah salah satu instansi pemerintah

yang diperlukan untuk melakukan tugas pemerintah

dalam usaha kesejahteraan sosial khususnya dalam

pembinaan anak jalanan.

4. Satpol PP adalah salah satu lembaga pemerintah yang

berwenang dalam hal ketertiban dan ketentraman

masyarakat yang dituntut untuk mengoptimalkan

kinerjanya untuk menciptakan lingkungan yang aman

dan nyaman yang terkait anak jalanan.

5. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau

rumah singgah yang terkait adalah orang yang
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mempunyai tanggung jawab dalam mengelola lembaga

agar visi misi dan tujuan suatu program yang

dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan. Informasi yang diperoleh dari ketua

lembaga adalah:

a) Informasi tentang anak jalanan yang berupa tingkah

laku anak jalanan, cara pandang anak jalanan dan

bagaimanan anak jalanan berinteraksi di lingkungan

sekitar.

b) Proses yang dilakukan lembaga dalam mengatasi

masalah anak jalanan.

c) Kehidupan anak jalanan sesudah dan sebelum

berkontribusi untuk ekonomi keluarga.

d) Kehidupan anak jalanan sesudah dan sebelum

masuk ke rumah singgah.

b. Dokumen

Data informasi ini bisa bentuk catatan resmi, misalnya skema

dan bagan keorganisasian dari lembaga yang terkait,

peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan

dengan penelitian ini, dan beberapa artikel yang bisa dapat

diakses melalui internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data-data (Arikunto, 1990: 134). Oleh karena itu,

untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka

peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
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1) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara

terjun dan pengamatan langsung ke lapangan tersebut. Teknik

pengumpulan studi lapangan meliputi (Ahmad Fauzi, 2004):

a. Wawancara (Interview)

Secara umum, wawancara adalah sebuah dialog yang

telah disusun oleh pewawancara untuk mendapatkan

suatu gambaran dan memperoleh data dari informan guna

untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari

sumber-sumber pendukung lainnya. Adapun yang

dijadikan peneliti dalam narasumber atau informan disini

adalah anak jalanan, orang tua anak dan perwakilan

lembaga ataupun institusi yang terkait, ini dilakukan agar

ada perbandingan hasil. Menurut Kartini Kartono (1990)

dalam Yusuf (2002: 57), wawancara adalah suatu

percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih,

dengan cara duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan

pada suatu masalah tertentu. Kegiatan wawancara ini

dilakukan untuk menggali data-data yang belum terungkap

dalam observasi, dengan kata lain wawancara ini

dilakukan untuk memperjelas suatu hasil dari observasi.

b. Observasi

Ahmad Fauzi (2004), observasi adalah suatu proses yang

dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung

dengan pencatatan terhadap point-point yang diselidiki

sebagai pengumpulan data, seperti tempat, keberadaan

subyek atau obyek penelitian berada. Selanjutnya, peneliti
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mendatangin atau mengecek keberadaan kegiatan

berlangsung sebagai suatu gambaran terjadinya pelaksaan

suatu kegiatan. Observasi ini dilakukan secara langsung

untuk melihat fakta yang diterjadi dilapangan tersebut.

Tujuannya, untuk mendeskripsikan suatu tempat yang

diteliti, hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja

informan yang terlibat dalam aktivitas, selain itu, juga dapat

melihat setiap makna kejadian.

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan ini dapat

mampu mengoptimalkan dari segi, kepercayaan,

perhatian, perilaku yang tidak sadar, dan kebiasaan (Guba

dan Lincoln (1994) dalam Moleong (2006: 138).

Kesimpulan, pengamatan ini untuk melihat suatu

keadaan, dimana peneliti dapat menangkap suatu

fenomena dari pandangan dengan mengikuti informan.

Selain itu, pengamatan ini akan memungkinkan peneliti

dapat merasakan perasaan informan, hal ini dapat juga

memungkin peneliti sebagai sumber.

c. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data kegiatan

terdokumentasi, dimana dilakukan dengan cara

menelusuri, mempelajari serta mendalami dokumen yang

bersifat permanen, seperti jumlah atau luas wilayah,

kondisi geografis, kondisi anak jalanan, dan foto-foto yang

fungsinya untuk menambah informasi dalam penelitian,

atau dikatakan sebagai keuntungan sebagai bahan yang

telah tersedia, siap pakai, dan penggunaannya tidak
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memakan biaya yang besar. Dalam metode ini penulis

menggunakan benda-benda tertulis seperti, data dari

dokumen lembaga rumah belajar Tunas Bangsa Pak Jum

dan Save Street Child Malang (SSCM) tentang sejarah

berdirinya, jumlah anak jalanan, program-program bantuan

yang telah diberikan untuk mensejahterakan anak, dan

berita acara. Selain itu, pengambilan foto dari kegiatan

aktivitas LSM SSCM.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulkan data dengan cara

menggunakan beberapa artikel, literatur, jurnal, atau beberapa

sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

akan diteliti.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu yang digunakan

untuk pengumpulan data dengan menggunakan sarana atau benda,

sehingga kegiatan penelitian bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Moleong (2009: 168), dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai

peneliti itu sendiri merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data,

analisis, dan penafsiran data, serta pada akhirnya ia akan menjadi pelopor

hasil penelitiannya. Instrumen yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Peneliti Sendiri

Memasukan manusia sebagai alat untuk pengumpulan data

utama. Hal ini berpengaruh dalam proses wawancara dan analisa

data.
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2. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan yang berkaitan pada konsep penelitian. Hal ini

dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data

dari informan.

3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini dilakukan setelah peneliti mengadakan

pengamatan lapangan ataupun wawancara kepada informan.

Catatan ini berisi hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data

dalam penyajian penelitian kualitatif.

3.7 Analisis Data

Menurut Patton (1980) dalam Moleong (2009: 280) analisis data

merupakan suatu proses mengatur urutan data, dan

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan menjadikan

satuan uraian dasar, maka dari itu, proses ini merupakan kegiatan paling

penting dalam suatu metode penelitian, karena dengan menganalisa data

bisa dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan

suatu masalah. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisa interaktif (Miles dan Huberman, 1990: 27) dimana kegiatan dalam

analisa data yang dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang peneliti untuk memperoleh data yang valid.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan

berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, melalui

observasi ke lapangan dan dokumentasi.
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2. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Muhammad Idrus

(2009: 150) menyatakan bereduksi data adalah suatu proses

pemilihan, pemusatan, perbaikan pada penyederhanakan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan penulis dari lapangan. Dari data yang diperoleh tersebut

kemudian direduksi dengan cara mengelompokan data dan

dilakukan pemilihan data yang diperoleh. Selanjutnya, dipilih data

yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian yang

akan diangkat oleh peneliti. Reduksi data ini dilakukan sampai

laporan akhir tersusun dengan baik.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini sebagai kumpulan informasi yang tersusun,

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

terhadap pengambilan tindakan dengan penyajian data. Dalam

hal ini kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa

yang akan lakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian dari

data penelitian, sehingga dari data tersebut bisa dapat ditarik

suatu kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dilakukan

secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan

merupakan suatu proses kegiatan yang utuh selama penelitian

berlangsung. Dari data yang diperoleh di lapangan tersebut akan
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dikumpulkan kemudian dianalisa agar dapat ditarik sebuah

kesimpulan.

Dalam proses pengambilan data dilapangan untuk menjaga ke

validan data yang diperoleh, penulis menggunakan instrumen

pengumpulan data yang berupa pertanyaan kepada responden,

penulis juga melakukan pencatatan data-data anak jalanan yang

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukun, tempat instansi

pemerintah yang terkait anak jalanan, dan berbagai wilayah di

Kota Malang yang terdapat pekerja anak jalanan.

Menurut Moleong (2005: 248), analisis data kualitatif,

prosesnya berjalan sebagai berikut:

a. Dengan mencatat hasilkan dari catatan lapangan.

Selanjutnya, diberi kode agar sumber datanya tetap bisa

ditelusuri.

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, serta

mensintesiskan, selanjutnya membuat ikhtisar, dan

membuat indeksnya.

c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berpikir agar

kategori data tersebut mempunyai makna, mencari,

menemukan pola, hubungan-hubungan, dan membuat

temuan-temuan umum.

Dimana teknis analisis data yang yang digunakan peneliti

adalah teknis data deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk

menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di

lapangan.
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3.8 Teknik Pemeriksaan Pengesahan Data

Data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu

dilakukan dengan melakukan keabsahan data. Menurut Burhan Bungin

(2001: 91), teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan

cross check data. Cross check data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Pemeriksaan data ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber,

dimana peneliti membandingkan serta memeriksa suatu kebenaran

informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Selain itu, triangulasi

metode berati, dimana peneliti mengecek derajat kepercayaan penemuan

dari hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti

melalui wawancara dan observasi (Rahajeng, 2013: 39).

Selanjutnya, menurut Rahajeng Utami (2013), untuk melakukan

triangulasi sumber dan tiangulasi metode dilakukan dengan beberapa hal,

seperti:

1. Melakukan perbandingan hasil wawancara informan satu dengan

lainnya, dimana peneliti membandingkan keterangan informan,

apakah keterangannya sesuai, dibantah atau diklarifikasi oleh

keterangan informan lainnya. Apabila ditemukan adanya bantahan

dari informan lainnya, maka perlu melakukan penelitian kembali

dengan melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas

keterangan yang telah disampaikan.

2. Membandingkan wawancara dengan beberapa dokumentasi,

dimana keterangan yang telah disampaikan oleh informan,

selanjutnya dilakukan cross check dengan dokumentasi yang ada

terkait dari keterangan informan. Peneliti beranggapan bahwa

dokumentasi yang ada sudah terverifikasi, artinya derajar
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kepercayaan akan dokumentasi tersebut lebih kuat dibandingkan

dengan pernyataan informan.

3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan di

lapangan, dimana peneliti membandingkan apakah yang telah

disampaikan oleh informan dalam wawancara bener-bener terjadi

dengan yang berada dilapangan. Apabila, ada ketidaksesuaian,

maka peneliti menganggap kenyataan di lapangan merupakan yang

sebenarnya.

4. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil dokumentasi,

dimana, apabila hasil catatan di lapangan mempunyai kesamaan

dengan informasi yang terdapat pada dokumen, hal ini menunjukan

adanya kepatuhan dalam pelaksana terhadap apa yang telah

dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sukun

Penelitian ini menggunakan Kecamatan Sukun, Kota Malang sebagai

obyek penelitian. Kecamatan Sukun memiliki berbagai karakteristik, mulai

dari keadaan geografis sampai dengan keadaan sosial dan ekonominya.

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai karakteristik tersebut dari

Kecamatan Sukun.

Kecamatan Sukun merupakan satu dari dua wilayah kecamatan yang

tergolong baru di Kota Malang. Hal ini dikarenakan pada tahun 1942 Kota

Malang hanya terbagi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan

Blimbing, dan Kecamatan Kendungkandang. Berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 140-150 tanggal 22 September 1980 dan Nomer

140-135 tanggal 14 Februari 1981 status desa dirubah menjadi kelurahan

dan lingkungan dipecah menjadi beberapa keluruhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Sukun

Sumber: Kecamatan Sukun dalam angka 2016

4.1.1 Keadaan geografis

Kecamatan sukun merupakan salah satu kecamatan yang ada

di Kota Malang. Secara geografis Kecamatan Sukun berada di

ketinggian 440-460 meter di atas permukaan laut dan kecamatan ini

berada di 112.610 -112.630- Bujur Timur, 7.960- 8.000 Lintang Selatan.

Suhu minimum setiap harinya berkisar antara 200C-300C. Sementara

banyaknya curah hujan berkisar 210 mm/th.

Posisi Kecamatan Sukun berada di Selatan Kota Malang. Batas

wilayah Kecamatan ini berada di sebelah Utara berbatasan dengan

Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang, dimana

kecamatan ini berada di sebelah Selatan dan Barat berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Malang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah sebesar 20.97

km2yang terbagi dalam 11 kelurahan yaitu Kelurahan Ciptomulyo,

Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bandungrejosari,

Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo,Kelurahan Mulyorejo,

Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Karang

besuki, dan Kelurahan Bandulan.

Gambar 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Sukun menurut

Kelurahan

Sumber: BPS Kota Malang

Berdasarkan gambar di atas bisa dapat dilihat bahwa dari 11

kelurahan yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Sukun adalah

Kelurahan Karang Besuki sebesar 3,04km2, sedangkan wilayah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terkecil di Kecamatan Sukun adalah Kelurahan Ciptomulyo yaitu

sebesar 0,83 km2.Selain itu, kelurahan Bandungrejosari merupakan

kelurahan terdekat dengan pusat pemerintah Kecamatan, sedangkan

Kelurahan Mulyorejo merupakan kelurahan yang terjauh dari pusat

pemerintah kecamatan.

Kecamatan Sukun berada  di 112 36.14. - 112 40.42. Bujur

Timur dan 077 36.38. - 008 01.57. Lintang Selatan. Adapun terdapat

batas-batas wilayah secara administratif, Kecamatan Sukun

berbatasan dengan tiga wilayah kecamatan di Kota Malang lainnya

dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Batas-batas wilayah

administratif adalah sebagai berikut:

 Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan

Klojen.

 Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang.

 Sebelah Selatan: Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

 Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau,

Kabupaten Malang.

4.1.2 Keadaan Sosial dan Ekonomi

4.1.2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun merupakan suatu wilayah yang

mempunyai peningkatan jumlah penduduk disetiap tahun. Hal

ini menyebabkan Kecamatan Sukun berada di deretan kedua

setelah lowokwaru yang mempunyai jumlah penduduk

terbanyak di Kota Malang. Hal ini dapat dilihat pada Gambar

4.3 dibawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun

Tahun 2014-2018

Sumber: BPS Kota Malang, 2014

Pada gambar diatas menunjukan bahwa selama

periode 2014-2018 jumlah penduduk Kecamatan Sukun

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014

jumlah penduduk di Kecamatan Sukun ini sebanyak 188.545

ribu jiwa mengalami peningkatkan sampai dengan tahun 2016

yang mencapai 191.513 ribu jiwa, dan menurut Data Monografi

Kecamatan Sukun, kenaikan tersebut berlanjut sampai dengan

2018 sebesar 201.152 ribu jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk dipicu karena wilayah

Kecamatan Sukun mempunyai wilayah yang luas, dan memiliki

letak yang cukup strategis karena berada di pinggiran kota

yang bisa diperuntungkan untuk pembangunan sektor ekonomi,

maupun tempat singgah untuk menekuni pendidikan.

Selanjutnya, peningkatan jumlah penduduk diKecamatan

Sukun akan bisa memberikan dampak negatif bagi
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pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat

juga akan memberikan tekanan yang berat pada lahan dan bisa

mengakibatkan pengangguran. Selain itu, penduduk yang

mengalami peningkatkan akan berdampak pada permintaan

akan sandang, pangan, dan papan menjadi meningkat. Biaya

dan harga barang-barang yang terus meningkat, akibatnya

standar kehidupan yang sudah rendah menjadi lebih rendah.

Meskipun dalam Badan Pusat Stasitik (BPS) menjelaskan

bahwa kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan di

setiap tahunnya, tetapi penurunan tersebut tidak terlalu

berpengaruh kepada masyarakat sukun, karena mayoritas

masyarakat sukun masih tinggal di lahan milik pemerintah.

Dalam data monografi Kecamatan Sukun, jumlah

kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 5.495 dan tahun 2018

menurun sebesar 4.066 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk

miskin di Kecamatan Sukun tidak  terlepas dari adanya

kebijakan dan kemudahan yang telah diberikan oleh

pemerintah Kota Malang terkait bantuan sosial. Hal ini dapat

dilihat pada Gambar 4.4 dibawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Sukun

Tahun2017-2018

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukun, 2017

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa

pemerintah masih berupaya untuk mengurangi permasalahan

kemiskinan di berbagai wilayah kecamatan termasuk di

Kecamatan Sukun. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak

terlalu berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah

Kecamatan Sukun karena kebijakan yang telah diterapkan oleh

pemerintah hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja.

Hal ini yang menyebabkan mayoritas penduduk miskin di Kota

Malang masih tersebar di wilayah tersebut.

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukun

Pendidikan merupakan suatu program untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar nantinya

bisa berguna untuk meningkatkan kemajuan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, setiap warga negara diharuskan mengikuti

jenjang pendidikan, baik itu jenjang pendidikan dini, pendidikan
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Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Sukun

Tahun2017-2018

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukun, 2017

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa

pemerintah masih berupaya untuk mengurangi permasalahan

kemiskinan di berbagai wilayah kecamatan termasuk di

Kecamatan Sukun. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak

terlalu berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah

Kecamatan Sukun karena kebijakan yang telah diterapkan oleh

pemerintah hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja.

Hal ini yang menyebabkan mayoritas penduduk miskin di Kota

Malang masih tersebar di wilayah tersebut.

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukun

Pendidikan merupakan suatu program untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar nantinya

bisa berguna untuk meningkatkan kemajuan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, setiap warga negara diharuskan mengikuti

jenjang pendidikan, baik itu jenjang pendidikan dini, pendidikan
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Gambar 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Sukun

Tahun2017-2018

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukun, 2017

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa

pemerintah masih berupaya untuk mengurangi permasalahan

kemiskinan di berbagai wilayah kecamatan termasuk di

Kecamatan Sukun. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak

terlalu berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah

Kecamatan Sukun karena kebijakan yang telah diterapkan oleh

pemerintah hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja.

Hal ini yang menyebabkan mayoritas penduduk miskin di Kota

Malang masih tersebar di wilayah tersebut.

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukun

Pendidikan merupakan suatu program untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar nantinya

bisa berguna untuk meningkatkan kemajuan sebuah bangsa.

Oleh sebab itu, setiap warga negara diharuskan mengikuti

jenjang pendidikan, baik itu jenjang pendidikan dini, pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan memegang peran yang penting dalam

menentukan kualitas negara, dimana pendidikan merupakan

investasi seseorang bagi masa depan dan bagian dari penentu

kesuksesan seseorang untuk memperoleh yang dicita-citakan.

Pada tabel 4.1 terdapat jumlah tingkat lulusan masyarakat

Kecamatan Sukun tahun 2017-2018.

Tabel 4.1 Lulusan Pendidikan Umum Masyarakat Kecamatan

Sukun Tahun 2017-2018

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukun, 2017

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa pada

tingkat lulusan pendidikan umum di wilayah Kecamatan Sukun

Sekolah Dasar (SD) memperoleh jumlah lulusan yang paling

tinggi disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah

Menengah Atas (SMA), Taman Kanak-kanak (TK), Sarjana,

Akademi D1/D2, dan Pascasarjana yang memperoleh jumlah

lulusan pendidikan yang paling sedikit. Walaupun dalam tabel

diatas, jumlah lulusan SD mengalami penurunan tetapi, tingkat

lulusan SD masih memperoleh paling banyakdari tahun ke

No. Lulusan Pendidikan
Umum

Tahun
2017 2018

1. Taman Kanak-Kanak 15.381 15.455
2. Sekolah Dasar 31.482 31.251
3. SMP 25.859 25.313
4. SMA/ SMU 25.865 25.939
5. Akademi D1/D2 6.005 6.045
6. Sarjana 9.200 9.433
7. Pascasarjana 2.145 2.165

Jumlah 115.937 115.601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tahun. Hal ini bukti bahwa masyarakat sukun masih kurang

menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan

Sukun.

4.1.2.3 Ketenagakerjaan Kecamatan Sukun

Tenaga kerja merupakan masalah yang sangat

kompleks karena dapat mempengaruhi banyak faktor. Kondisi

kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak

serta kualitas sumber daya manusia ini permasalahan yang

selalu menjadi persoalan tenaga kerja, maka untuk mengatasi

munculnya ketidakseimbangan perlu dilakukan satu sasaran

yaitu meningkatkan daya guna tenaga kerja.

Ketidakoptimal banyaknya jumlah angkatan kerja yang

tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia

akan mengakibatkan terciptanya pengangguran, dimana jumlah

penawaran kerja lebih banyak dari pada permintaan tenaga

kerja.

Kecamatan Sukun mempunyai lokasi yang cukup

strategis. Dimana lokasi tersebut banyak diperuntungkan untuk

sektor ekonomi, seperti pembangunan pabrik-pabrik, tempat

usaha salon dan bengkel. Perhatikan pada tabel 4.2 terdapat

jenis-jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Sukun tahun

2017-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 Jenis-Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan

Sukun Tahun 2017-2018

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukun, 2017

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jenis pekerjaan

yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Kecamatan

Sukun, yaitu karyawan, dimana mengalami peningkatan pada

tahun 2018 sebesar 53.847 ribu jiwa yang sebelum pada tahun

2017 hanya mencapai 42.031 ribu jiwa. Karyawan mempunyai

tiga kategori yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Angkatan

Bersenjara Republik Indonesia (ABRI), dan Swasta.

Selanjutnya, wiraswasta atau perdagangan menempati posisi

kedua, dimana hal ini didukung dengan adanya pembangunan

pabrik-pabrik dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

merupakan peran yang penting karena dapat memperluas

kesempatan kerja. Selain itu, dengan memperluas kesempatan

kerja merupakan usaha untuk mengatasi masalah

pengangguran di wilayah tersebut.

No. Pekerjaan
(Mata Pencaharian)

Tahun
2017 2018

1. Karyawan 41.031 53.847
2. Wiraswasta/ pedagang 19.496 20.565
3. Tani 1.017 975
4. Pertukangan 9.686 13.896
5. Buruh tani 617 637
6. Pensiunan 3.544 3.733
7. Nelayan 4 4
8. Pemulung 402 438
9. Jasa 4.809 5.378

Jumlah 80.606 99.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.4 Pekerja Anak Jalanan Kecamatan Sukun

Pekerja anak adalahistilah untuk memperkerjakan

anak dibawah umur. Pekerja anak melakukan pekerjaan secara

rutin untuk keluarganya, orang lain atau untuk dirinya sendiri,

dimana membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima

imbalan atau tidak.

Pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang

sering terjadi di dunia termasuk di negara berkembang.

Timbulnya pekerja anak sering dikaitkan dengan kemiskinan

dan lemahnya undang-undang perlindungan anak yang

menyebabkan meningkatnya pekerja anak di Indonesia. Selain

itu, penghasilan yang tergolong rendah membuat pengusaha

memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi biaya tenaga

kerja.

Anak jalanan sering menghabiskan waktunya di

jalanan untuk mencari uang memenuhi kebutuhan keluarganya

maupun kebutuhan sendiri. Kebanyakan anak jalanan yang

berada di jalanan berumur <16 tahun. Kurang perhatian

keluarga, lingkungan yang mendukung, pendidikan yang

semakin mahal, serta pendapatan orang tua yang tidak

mencukupi kebutuhan sehari-hari membuat anak akhirnya

terpaksa untuk turun ke jalanan membantu ekonomi keluarga

mereka dengan bekerja di jalanan. Perhatikan gambar 4.5

terdapat jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

(PMKS) di Kota Malang tahun 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.5 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) di Kota Malang Tahun 2016

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

Dari data di atas menjelaskan bahwa kategori anak

jalanan di Kota Malangpada tahun 2016 cukup tinggi sebanyak

104 orang.Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS),

jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada

perempuan, dimana laki-laki sebesar 56 orang dan perempuan

sebesar 48 orang. Meskipun jumlah kemiskinan di Kota Malang

menurun, hal ini tidak berpengaruh terhadap minat anak untuk

turun ke jalanan untuk mencari nafkah maupun hanya bermain

di jalanan.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam responden penelitian ini adalah pekerja anak yang ada di

jalanan dan mempunyai tempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukun Kota

Malangdan berjumlah 5 orang anak. Dimana pekerja anak melakukan
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sebagian waktunya untuk bekerja mencari uang demi membantu ekonomi

keluarga ataupun untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kebanyakan pekerja

anak jalanan bekerja sebagai menjual makanan dan minuman, pengamen,

polisi cepek atau pun menyari (pengemis).

Gambar 4.6 Pekerja Anak Jalanan di Kota Malang

Sumber: Data primer, 2018

Alasan peneliti tertarik dengan objek anak jalanan ini dikarenakan

masih banyaknya aktivitas anak jalanan di Kota Malang. Berdasarkan Dinas

Sosial Kota Malang Kecamatan Sukun berada di posisi ke dua setelah

Kecamatan Kedungkandang yang mempunyai pekerja anak jalanan

terbanyak di Kota Malang. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari

staf Dinas Sosial melalui hasil wawancara bahwa:

“Ya, ya kalau dibandingkan pokoknya kebanyakan kedungkandang

dan sukun kalau dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya blimbing

juga banyak soalnya dekat dengan terminal cuman memang ada

daerah-daerah yang khusus rawan PMKS ya. Ya mungkin itu tadi yang

paling banyak, blimbing sebenarnya juga mulai banyak juga sih.” (Ibu

Lolita, Staf Dinsos Bidang Rehabilitasi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut ini adalah karakteristik dari responden yang diklasifikasikan

berdasarkan nama, umur, lama di jalanan, hubungan dengan keluarga,

tempat tinggal, pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan. Perhatikan

tabel 4.3 terdapat karakteristik anak jalanan di Kecamatan Sukun tahun

2018.

Tabel 4.3 Karakteristik Anak Jalanan di Kecamatan Sukun

Tahun 2018

Sumber: Data primer, 2018

Dari tabel diatasmenjelaskan bahwa peneliti lebih banyak

mendapatkan anak jalanan yang berumur 14-16 tahun sebagai kunci

informan karena di usia tersebut anak sudah bisa menentukan alasan

mereka untuk bekerja di jalanan.

Anak yang bekerja dijalanan dengan waktu yang lama dan berhari-

hari akan dapat mengganggu aktivitasnya terutama di bidang pendidikan.

No.
Nama
Anak

Jalanan
Umur Lama di

Jalanan

Hubungan
dengan

Keluarga

Tempat
Tinggal Pendidikan Penghasilan

per hari
Jenis

Pekerjaan

1 Ilham 15 th
5 Jam

(20.00-
24.00)

Masih
Tinggal
dengan

Orang Tua

Bersama
Keluarga

Tidak
Sekolah

(Tidak Tamat
SMP)

Rp30.000 Polisi
Jalanan

2 Imam 14 th
4 Jam

(22.00-
01.00)

Masih
Tinggal
dengan

Orang Tua

Bersama
Keluarga

Tidak
Sekolah

(Tidak Tamat
SD)

Rp35.000
Polisi

Jalanan dan
Mengamen

3 Fajar 16 th
15 Jam
(08.00-
22.00)

Masih
Tinggal
dengan

Orang Tua

Bersama
Keluarga

Tidak
Sekolah

(Tidak Tamat
SMP)

Rp30.000
Mengamen,

jualan
makanan

4 Risca 16 th
7 Jam

(16.00-
21.00)

Masih
Tinggal
dengan

Orang Tua

Bersama
Keluarga

Sekolah
(kelas 1
SMA)

Rp35.000 Mengamen

5 Edwin 16 th
6 Jam

(17.00-
21.00)

Masih
Tinggal
dengan

Orang Tua

Bersama
Keluarga

Sekolah
(Kelas 1

SMA)
Rp20.000 Mengamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan yang menyebabkan

minat anak untuk bekerja semakin tinggi serta kurangnya kesadaran

masyarakatakan “memberi” membuat anak menjadi betah bekerja di jalanan.

Hal ini akan menyebabkan anak lebih memilih mencari uang untuk

membantu ekonomi keluarganya dari pada meneruskan cita-citanya. Dalam

hal ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan

pendukung yakni:

“Mengenai pendidikan ilham ya, bu, kenapa adek ilham tidak sekolah?

Padahal dari pemerintah daerah memberikan program pendidikan

gratis dan apakah bu Supatmi tau ilham bekerja di jalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari orang tua anak

jalanan melalui wawancara bahwa:

“Susah mba katanya ada gratis pendidikan ya itu disuruh ngurus ini itu

tapi ribet. Ya, tau mba, wong saya yang ijinin kerja. Ya, lumayan mba

uangnya bisa buat dia jajan sama bantu keluarga juga, kadang-kadang

saya juga gak bawa duit pulangnya ya pakai duit anak saya. Saya aja

kerja ngerombeng gini mba, susah, kadang dapat kadang gak.” (Ibu

Supatmi, orang tua Ilham)

Selanjutnya, pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan

kunci yakni:

“Apakah adek Ilham masih sekolah atau tidak sekolah dan apa alasan

adek jika tidak sekolah?”

Pekerja anak jalanan mengatakan bahwa:

“Nggak sekolah, mau kerja aja biar dapet duit, mau bantu memenuhi

kebutuhan keluarga.” (Ilham, 15 tahun)

Selanjutnya, faktor “memberi” yang dilakukan masyarakat terhadap

anak jalanan akan menimbulkan kendala untuk Salpol PP Kota Malang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terutama dalam bidang penertiban. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari

staf Satpol PP melalui hasil wawancara bahwa:

“Ya kendala apa ya, kalo orang ngamen-ngamen dijalan anak kecil

minta-minta itu seharusnya warga sendiri juga apa ya, kalo anak

dikasih terus otomatis kan dia kan “oh saya dapat... “ jadi, seperti itu

jadikan percuma kita razia tiap hari tapi warganya seperti itu kurang

menyadari.” (Syska, Staf Satpol PP di bidang KUKM (Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat))

Menurut anak-anak dengan bekerja di jalanan akan mudah untuk

membantu ekonomi keluarga mereka dan membuat mereka menjadi lebih

mandiri, contohnya saja dalam waktu 5 jam anak-anak yang bekerja sebagai

polisi cepek bisa mendapatkan uang Rp 30.000 per hari. Dalam hal ini

terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Biasanya selama sehari, berapa penghasilan yang adek dapat dan

apa alasan adek bekerja di jalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari pekerja anak

jalananmelalui wawancarabahwa:

“Gak mesti, mba. Kadang Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per hari.”

(Ilham, 15 tahun)

Selanjutnya, ilham juga mengatakan bahwa:

“Ya, membantu orang tua, ingin mandiri.” (Ilham, 16 tahun)

Untuk membantu orang tua, dengan penghasilan yang diterima per

hari membuat pekerja anak di Kecamatan Sukun meneruskan untuk bekerja.

Berdasarkan tabel 4.3penghasilan yang diterima pekerja anak di Kecamatan

bisa mencapai Rp 900.000sampai Rp 1.050.000 per bulan yang di dapatkan

anak selama bekerja di jalanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat

berpengaruh terhadap timbulnya pekerja anak di Kecamatan Sukun Kota

Malang. Hal ini yang menyebabkan mereka pada akhirnya terpaksa untuk

ikut membantu ekonomi keluarganya demi memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan pendapatan yang

diterima pun rendah, apalagi kurangnya tingkat kreativitas yang

menyebabkan perkembangan ekonomi di Kecamatan Sukun Kota Malang

pun ikut rendah. Dimana sebagian masyarakat sukun bekerja sebagai buruh

pabrik, menyari, pemulung, tukang parkir, maupun jualan makanan dan

mainan di pinggiran jalan. Perhatikan tabel 4.4 terdapat karakteristik orang

tua anak jalanan di Kecamatan Sukun tahun 2018.

Tabel 4.4 Karakteristik Orang Tua Anak Jalanan di Kecamatan

Sukun Tahun 2018

Sumber: Data primer, 2018

No.
Nama
Orang

Tua Anak

Nama
Anak Umur Penghasilan

per hari
Jam

Bekerja
Jenis

Pekerjaan

Tamatan
Pendidikan

Akhir

Jumlah
Tanggungan

Keluarga

Penghasilan
Anak yang
Diberikan
ke Orang

tua per hari

1
Ibu

Supatmi
Ilham

52
Tahun

Rp10.000
07.00 -
19.00

Ngerombeng
Tidak Lulus

SD
4 Orang Rp15.000

2
Ibu

Sardisah
Imam

55
Tahun

Rp16.000
08.00 -
21.00

Menyari
Tidak Lulus

SD
6 Orang Rp17.500

3 Ibu Paniti Fajar
56

Tahun
Rp24.000

06.00 -
17.00

Pemulung
Tidak Lulus

SD
7 Orang Rp15.000

4
Ibu

Ngatmina
Risca

50
Tahun

Rp7.000
10.00 -
20.30

Penjual
Makanan

dan Mainan
anak-anak

Tamat SD 5 Orang Rp11.600

5
Bapak

Maseni
Edwin

56
Tahun

Rp30.000
08.00 -
19.30

Tukang
Parkir

Tamat SMP 4 Orang Rp15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan tabel diatas penghasilan orang tua anak jalanan masih

cukup rendah dibandingkan dengan penghasilan yang diterima anak. Dari

hasil penghasilanselama sebulan bekerja, orang tua anak jalanan mampu

mendapatkan penghasilan sebesar Rp 200.000 sampai Rp 900.000 per

bulan, penghasilan tersebut tidak pasti. Hal ini di dukung dengan adanya

pernyataan dari orang tua pekerja anak jalanan melalui wawancara bahwa:

“Sekitar Rp 200.000, mba. Gak mesti penghasilan perbulan segitu,

yoh tergantung pembelinya banyak ya gak...kadang dikit, kadang

banyak gitu, mba gak pasti.” (Ibu Ngatmina, penjual makanan dan

mainan anak)

Orang tua pekerja anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Tidak menentu, mba.” (Ibu Sapatmi, ngerombeng)

Ketidakpedulian orang tua serta peran masyarakat akan adanya

pekerja anak jalanan dilingkungan mereka bisa berdampak negatif kepada

anak tersebut. Selain itu, kehadiran pekerja anak jalanan di Kecamatan

Sukun Kota Malang akan membuat wajah Kota malang menjadi semeraut

dan merusak pandangan mata khususnya di sepanjang jalanan teruma di

persimpangan lampu merah tempat mereka bekerja dengan baju yang

kusam, bergerak lincah mengamen dengan suara dan alat yang seadanya

dan juga berjualan menawarkan dagangannya.

Dari data yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa informan

yang masuk di kategori di bawah umur, mereka bekerja seperti itu untuk satu

tujuan yaitu uang yang terutama untuk kebutuhan keluarga, sekolah dan

jajan mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Kontribusi Pekerja Anak Jalanan pada Ekonomi Keluarga

Dalam penelitian ini, anak-anak di Kecamatan Sukun masih

berhubungan secara teratur dengan orang tua mereka, sebab anak jalanan

di Kecamatan Sukun masih tinggal bersama anggota keluarga lainnya.

Dimana anak jalanan tersebut masih dikategorikan sebagai children on

street. Berdasarkan penelitian, interaksi anak dengan orang tua seperti pada

umumnya, hanya saja ditemukan bahwa orang tua anak jalanan kurang

memberikan perhatian dalam hal proteksi dari kehidupan di jalanan. Dalam

hal ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan kunci

yakni:

“Apakah orang tua tau, adek bekerja di jalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan anak jalanan melalui

wawancara bahwa:

“Ya emang tau mba, karena keinginanku makanya dibolehin.” (Risca,

16 tahun)

Selanjutnya, orang tua anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Ya, tau, mba.” (Ibu Ngatmina, penjual makanan dan mainan anak)

Timbulnya kontribusi tersebutdikarenakan adanya inisiatif anak itu sendiri.

Dimana inisiatif anak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, hal ini yang

menyebabkan anak ikut-ikutan untuk bekerja di jalanan.

Kontribusi pekerja anak jalanandi Kecamatan Sukun dapat dilihat dari

penghasilan yang mereka terima dibandingkan dengan penghasilan orang

tua yang diperoleh per harinya. Untuk menghitung seberapa besar kontribusi

anak terhadap ekonomi keluarga, dapat dilihat tabel 4.5 sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100% = 25 %

100% = 19,6 %

100% = 18,5%

100% = 23,8 %

100% = 20 %

Tabel 4.5 Kontribusi Pekerja Anak Jalanan di Kecamatan Sukun

No. Nama Anak
Jalanan Kontribusi Anak per hari (%)

1. Ilham

Penghasilan yang diberikan anak + Penghasilan Orang tua per
hari x 100%

(Rp 15.000+ 10.000) = Rp 35.000
15

35

2. Imam

Penghasilan yang diberikan anak + Penghasilan Orang tua per
hari x 100%

(Rp 17.500+ 16.000) = Rp 51.000
17,5
51

3. Fajar

Penghasilan yang diberikan anak + Penghasilan Orang tua per
hari x 100%

(Rp 15.000 + 24.000) = Rp 39.000
15
39

4. Risca

Penghasilan yang diberikan anak+ Penghasilan Orang tua per
hari x 100%

(Rp 11.600 + 7.000) = Rp 18.600
11.6
18.6

5. Edwin

Penghasilan yang diberikan anak+ Penghasilan Orang tua per
hari x 100%

(Rp 10.000 + 30.000) = Rp 40.000
10
40

Sumber: Data primer, 2018

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa kontribusi anak

jalanan yang diberikan kepada orang tua untuk membantu ekonomi keluarga

berbeda-beda. Rata-rata kontribusi anak jalanan di Kecamatan Sukun per

harinya sebesar 40%.Dalam perhitungan diatas, kontribusi anak jalanan

untuk orang tua yang paling besar, yakni Risca sebesar 62%, Ilham sebesar

42%, Fajar sebesar 38%, Imam sebesar 34%, dan Edwinsebesar 25%.

Besarnya kontribusi anak tergantung pada penghasilan yang di terima

x

x

x

x

x

100 % = 42 %

100 % = 38 %

100 % = 62 %

100 % = 25 %

100 % = 34 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



selama per hari dan waktu lamanya bekerja di jalanan. Kontribusi seperti

inilah yang dilakukan anak dengan sukarela bekerja meskihanya mempunyai

skill yang terbatas dan peralatan yang seadanya.

Berdasarkan kenyataannya, kebanyakan anak jalanan memberikan

penghasilan mereka dari setengah yang mereka dapatkan selama sehari

atau pun sepertiganya. Selain diberikan kepada orang tua, penghasilan

pekerja anak jalanan di Kecamatan Sukun mereka pakai untuk kebutuhan

pribadi mereka, seperti jajan ataupun membeli perlengkapan sekolah. Hal ini

di dukung dengan adanya pernyataan dari anak jalanan melalui wawancara

bahwa:

“Dikasih ke orang tua, tapi sisanya diambil.” (Ilham, 15 tahun)

Selanjutnya, anak-anak mengatakan bahwa penghasilan per hari yang

didapatkan diberikan setengah dari penghasilan mereka untuk memenuhi

kebutuhan keluarganya. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari

anak jalanan melalui wawancara bahwa :

“Biasanya kasih setengah penghasilan saya, mba. Ya sekitar Rp

17.500 lah.” (Imam, 14 tahun)

Selanjutnya, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Tergantung sedapetnya mba, ya biasanyaRp 20.000 ya. Jadi, saya

kasih orang tua sekitar Rp 10.000 gitu mba. Ya setengahnya lah

mba. Pokoknya setengah kasih orang tua, terus sisa’e buat jajan

sama keperluan sekolah aja.” (Edwin, 16 tahun)

Anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Biasanya kasih Rp 15.000 se harinya, mba. Lumayan lah mba buat

nambahin ibu, nah sisanya buat rokok sama jajan lainnya kalau di

jalanan.” (Ilham, 15 tahun)

Dan yang terakhir anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Rp 15.000, mba itu aja.” (Fajar, 16 tahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidak hanya setengah dari penghasilan anak yang diberikan kepada

orang tua, tetapi terdapat anak jalanan yang memberikan sepertiga

pendapatan mereka untuk keluarganya. Hal ini didukung dengan adanya

pernyataan dari anak jalanan melalui wawancara bahwa :

“Biasanya uangnya beli keperluan sekolah dulu, mba nanti sisanya

kasih ke ibu. Kalau kamaren kasih Rp 11.600, mba. Ya, kalau

dagangan ibu sepi lumayan bisa nambahin penghasilannya hehe. Ya

tergantung penghasilannya Risca berapa, mba gitu.” (Risca, 16

tahun)

Selanjutnya, Risca mengatakan bahwa:

“Biasanya sih ya buat buku, jajan disekolah, jajanin adek gitu aja

mba.”

Penghasilan yang tidak pasti dan banyaknya jumlah anggota

membuat para orang tua di Kecamatan Sukun merasa terbantu dengan

penghasilan anak mereka. Walaupun penghasilan tersebut tidak banyak,

tetapi bisa memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarganya.Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti

terhadap informan pendukung yakni:

“Berapa penghasilan ibu atau bapak per hari dan apakah penghasilan

anak ibu atau bapak cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari orang tua anak

jalanan melalui wawancara bahwa:

“Kalau ditanya penghasilan’e ya itu tadi mba gak pastigitu. Ya,

lumayan bisa bantu ibunya mba, apalagi adeknya Fajar banyak, ya

pasti kebutuhannya juga banyak mba. Sekarang juga mahal

sayurnya, lumayan lah mba sedikit dikit bisa bantu.” (Ibu Paniti,

pemulung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya, orang tua anak jalanan lainnya mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya penghasilan’e gak pasti, mba kan bapak itu kerja

parkir gak sendirian mba, ada temen-temen bapak juga, ya dibagi-

bagi gitu, mba. Kadang bawa lebih ya alhamdullilah, kurang ya

disyukuri aja gitu, mba. Ya kalau Edwin pulang mba biasanya ya

nambahin duitnya, ya lumayan.” (Bapak Maseni, tukang parkir)

4.3.1 Faktor yang mendorong pekerja anak jalanan untuk

membantu ekonomi keluarga di Kecamatan Sukun

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan di Kota

Malang. Kondisi yang serba kekurangan membuat anak di Kecamatan

Sukun ikut berkontribusi membantu ekonomi keluarga ataupun

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kontribusi anak terhadap

ekonomi keluarga bisa di lihat dari perbandingan penghasilan yang

diterima anak terhadap pendapatan keluarga.Dengan tingginya

penghasilan pekerja anak yang diterima akan mendorong anak

tersebut untuk lebih banyak memasuki dunia kerja.

Kenyataan dapat dilihat, bahwa pendapatan anak jalanan di

Kecamatan Sukun lebih besar dibandingan pendapatan keluarga, hal

ini yang menyebabkan kontribusi anak sangat berpengaruh untuk

membantu ekonomi keluarga.

Kontribusi tersebut terdapat beberapa faktor yang

melatarbelakangi timbulnya pekerja anak jalanan di Kecamatan

Sukun.Berdasarkan penelitian, faktor ekonomi sangat berpengaruh

terhadap timbulnya pekerja anak di Kota Malang, selain itu, terdapat

faktor-faktor lainnya seperti, faktor budaya, faktor sosial dan faktor

moral. Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti

terhadap informan pendukung yakni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Kira-kira apa faktor yang menyebabkan pekerja anak di Kota

Malang turun ke jalanan, bu?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari staf Dinas

Sosial Kota Malang melalui wawancara bahwa:

“Banyak, jadi ada yang memang karena faktor ekonomi, ada

yang memang karena faktor mereka tidak sekolah, ada yang

sekedar cuma ikut-ikutan, ada yang memang mereka turun ke

jalan misalnya ada permasalahan keluarga, misalnya aja

mereka broken home sehingga mereka diterlantarkan kedua

orang tuanya, atau misalnya mereka apa namanya sengaja

mencari tempat yang menurut mereka aman nyaman.

Sebenarnya tempatnya tidak aman nyaman tapi aman

namanya’e dari pada aku dirumah senang dimarahi, senang

mendengar orang tuaku apa namanya bertengkar maka

mereka lebih memilih berkaktivitas di jalan.” (Ibu Lolita, Staf

Dinas Sosial dibidang rehabilitasi)

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disampaikan oleh staf

Dinas Sosial diatas menyebabkan masalah sosial di Kota Malang

semakin rumit. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap

penanggulangan pekerja anak di wilayah tersebut serta minimnya hak

anak yang membuat anak menjadi lebih leluasa untuk bekerja di usia

muda, inilah yang menyebabkan kontribusi pekerja anak di Kota

Malang mengalami peningkatan. Untuk mengatasinya berbagai

masalah sosial khususnya di bidang anak jalanan, sesuai perda Dinas

Sosial Kota Malang telah melakukan berbagai penanganan seperti,

preventif, rehabilitatif dan represif. Hal ini di dukung dengan adanya

pernyataan dari staf Dinas Sosial Kota Malang melalui wawancara

bahwa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Sesuai dengan perda no. 9 tahun 2013 tentang penanganan

bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis ya kita

berupaya untuk melakukan kegiatan mulai dari unsur preventif,

represif sampai rehabilitatifnya, misalnya kita sering kali

melakukan sosialisasi ke masyarakat (preventif), kemudian

kalau represifnya mulai dari melakukan kegiatan-kegiatan razia

sehingga kita bisa menindikasi anak-anak mana yang biasanya

ke jalan, latarbelakang seperti apadan sebagainya, kemudian

rehabilitatifnya bukan hanya kepada anak tetapi juga kepada

orang tua, soalnya si anak mungkin kita berikan pemahaman ya

mengenai aktivitas itu bahwa aktivitas itu tidak baik, aktivitas itu

melanggar tata tertib, dan aktivitas itu membahayakan dan

sebagainya.” (Ibu Lolita, Staff Dinas Sosial di bidang

rehabilitasi)

Pengentasan anak jalanan di Kota Malang tidak mudah,

rendahnya hukum pekerja anak di bidang informal membuat anak-

anak di Kecamatan Sukun leluasa untuk memilih pekerjaan yang

mereka sukai. Dibalik berbagai penanganan yang telah dilakukan oleh

pemerintah, terdapat beberapa alasan anak yang membuat minat anak

untuk bekerja di usia muda meningkat. Perhatikan tabel 4.6 terdapat

alasan-alasan anak bekerja di jalanan.

Tabel 4.6 Data Alasan Informan Bekerja di Jalanan

No. Faktor yang mempengaruhi
Anak jalanan

Ilham Imam Fajar Risca Edwin

1. Membantu Keluarga X X X X X

2. Disuruh Orang Tua X

3. Pergaulan Teman X X X X X

4. Daerah Lingkungan X X

5. Ikut jejak Orang Tua X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber: Data primer, 2018

Kenyataannya, kebanyakan informan bekerja karena

pendapatan dalam keluarganya rendah sehingga banyak informan

yang terdorong untuk berkontribusi membantu ekonomi keluarga

mereka dengan memberikan tambahan penghasilan, ingin menjadi

mandiri atau pun dengan alasan lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan bahwa 5

informan yang telah diambil peneliti menyimpulkan bahwa alasan

untuk membantu orang tua dan pergaulan teman merupakan alasan

banyak dipilih anak jalanan di Kecamatan Sukun.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama anak

untuk turun ke jalanan. Pendapatan keluarga yang serba kekurangan,

jumlah keluarga yang banyak dan kebutuhan yang mendesak

membuat anak-anak di Kecamatan Sukun lebih memilih

untukmembantu ekonomi keluarganya.Hal ini di dukung dengan

adanya pernyataan dari anak jalanan melalui wawancara bahwa:

“Ya, ekonomi, mba. Mau bantu orang tua itu.” (Ilham, 15 tahun)

Selanjutnya, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Itu, ekonomi, mba. Ya habisnya kurang kebutuhannya, jadinya

ikutan kerja di jalan bantu ibu dijalan.” (Imam, 14 tahun)

Anak jalanan yang lainnya juga mengatakan bahwa:

“Ekonomi, mba, ya itu uangnya untuk bantu orang tua.” (Fajar,

16 tahun)

Anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Ya ekonomi, bantu tadi, mba.” (Risca, 16 tahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dan, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Ekonomi, mba. ya kadang bapak bawa duitnya dikit mba gak

cukup, jadinya ikutan kerja. Lumayan bantu dikit.” (Edwin, 16

tahun)

Selain itu, Pak Jum juga mengatakan bahwa:

“Ya, pasti’e faktor ekonomi, mba. Kadang-kadang kalau aliansi-

aliansi ada kunjungan pasti ngumpul gitu, ibu-ibu’engomongin

keluhan mereka, ya, kebutuhannya kurang atau apa gitu,

pokoknya ngasih bantuan, ya seragam sekolah, atau lainnya,

asalkan ada bukti gitu mba.Soalnya kan warga sini juga

kerjanya serabutan, mba gak pasti penghasilan’e.” (Pak jum,

Pemilik Rumah Singgah Tunas Bangsa)

Faktor sosial, faktor ini sering dirasakan oleh anak-anak di

wilayah Kecamatan Sukun. Tidak ada minat anak untuk sekolah,

pergaulan temen yang kurang baik, serta lingkungan tempat tinggal

yang mayoritas anak jalanan. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan

anak terjun ke jalanan untuk bekerja mencari uang. Dalam hal ini

terdapat pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan kunci

yakni:

“Apakah adek masih sekolah atau tidak sekolah. Selain alasan

ekonomi, apakahada alasan lainnya adek turun ke jalan,

misalnya ikut-ikutan temen?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari anak jalanan

melalui wawancara bahwa:

“Udah gak sekolah, ya dari dulu udah dijalan, mba ikutan temen

sekalian bantu orang tua sama ingin mandiri.” (Fajar, 16 Tahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Ya, ikutan teman. Lama-lama jadi terbiasa gitu, mba. Ya

sekalian bantu ibu juga lah.” (Ilham, 15 tahun)

Anak jalanan yang lainnya juga mengatakan bahwa:

“Masih sekolah, mba. Yah awalnya ikutan temen, pingin

ngerasain kerja di jalanan juga hehe.” (Risca, 16 tahun)

Anak jalanan yang lainnya juga mengatakan bahwa:

“Udah gak sekolah, mba. Awalnya diajak, mba, jadi kebiasaan

juga. Yah bantu ibu juga, kasian mba. kadang gak bawa uang

kalau pulang.” (Imam, 14 tahun)

Anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Masih sekolah, mba di SMKN 11. Itu pertama ikutan temen aja

mba, terus jadi kebiasaan sama bantu-bantu orang tua juga.”

(Edwin, 16 Tahun)

Tidak hanya dari faktor teman yang tidak baik saja, tetapi

terdapat faktor tempat tinggal juga mendukung timbulnya anak jalanan

di Kecamatan Sukun. Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang

ditanyakan peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Apakah di lingkungan tempat tinggal adek juga terdapat anak

jalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari anak jalanan

melalui wawancara bahwa:

“Iya, mba rata-rata temanku yang tinggal diwilayah ini juga di

jalanan, ada yang ngemis, ada yang ngamen mba, akeh.”

(Risca, 16 tahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya, anak jalanan yang lainnya juga mengatakan

bahwa:

“Ya, temen-teman dirumah itu akeh anak jalanan, mba. Emang

anak-anak sekitar rumah pada gitu, di jalanan semua, mba.

Kebanyakan ngamen di alun-alun sama polisi cepek di

perempatan mergan itu, mba.” (Fajar, 16 tahun)

Faktor moral merupakan faktor dimana peran orang tua untuk

mendidik anak sangat penting. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap

anak tersebut. Kurang pedulinya peran dan perilaku orang tua

terhadap masa depan anak akan berdampak negatif juga pada anak.

Berdasarkan penelitian terdapat anak jalanan yang mengikuti

jejak orang tuanya bekerja di jalanan. Dimana orang tua anak tersebut

bekerja sebagai pengemis di daerah alun-alun Kota Malang,

kebutuhan yang mendesak membuat orang tua tersebut terpaksa

membiarkan anaknya bekerja di jalanan untuk membantu memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang

ditanyakan peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Apakah orang tua mengetahui adek bekerja di jalanan dan

apakah orang tua juga mendukung adek turun ke jalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari anak jalanan

melalui wawancarai bahwa:

“Ya mba, soalnya orang tua juga hidup di jalanan, minta-minta

di alun-alun.” (Imam, 14 Tahun)

Orang tua imam mengatakan bahwa:

“Tau, mba dia di jalan. Ya,tidak apa untuk kebutuhan sehari-

hari, kadang tidak cukup mba. Ini adek-adeknya juga saya ajak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ke jalan minta-minta, lumayan dapet duit.” (Ibu Sardisah,

menyari)

Selanjutnya, faktor budaya, faktor ini merupakan tradisi

keluarga, dimana lebih mengesampingkan pendidikan dan

mengutamakan pekerjaan, karena bagi mereka uang merupakan

perioritas utama. Dalam penelitian, masih terdapat anak jalanan yang

disuruh orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga dengan

bekerja di jalan. Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang ditanyakan

peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Dengan kondisi orang tua adek Imam yang bekerja di jalanan,

apakah pernah orang tua adek juga menyuruh adek untuk

bekerja sama seperti ibu, seperti menyari dan lain-lain?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari pemilik rumah

singgah tunas bangsa melalui wawancara bahwa:

“Dulu pernah waktu masih sekolah SD kelas 2 kayak’e mba,

ngamen di perempatan alun-alun sama depan’e ramayana itu,

dulu itu lumayan bisa dapet Rp 4.000 sampai Rp 5.000, mba.

Kalau sekarang adek itu yang ikut ngemis sama ibu.” (Imam,14

tahun)

Kondisi seperti ini jarang dan sulit untuk ditemukan. Biasanya

kondisi ini terjadi ketika terdapat perilaku manusia yang mengajarkan

secara terus menerus dari generasi kegenerasi dan menimbulkan

kebiasaan sesuatu yang diajarkannya. Dimana wilayah Kecamatan

Sukunjarang terdapat adanya faktor budaya, karena tidak semua

masyarakat di wilayah tersebut bekerja di jalanan, dan sebagian dari

orang tua anak tidak mengetahui, tetapi baru mengetahui setelah anak

tersebut memberikan penghasilan mereka selama berada di jalanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimana anak tersebut bekerja mencari uang berdasarkan inisiatifnya

sendiri. Selain itu, masih banyak orang tua yang menginginkan

anaknya untuk bisa belajar.Biaya pendidikan yang mahal membuat

anak-anak di Kecamatan Sukun akhirnya belajar di berbagai tempat

komunitas peduli terhadap anak jalanan. Dalam hal ini terdapat

pertanyaan yang ditanyakan peneliti terhadap informan pendukung

yakni:

“Apakah di Kecamatan Sukunmasih terdapat faktor budaya,

seperti lebih mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan

begitu, pak?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari pemilik rumah

singgah tunas bangsa melalui wawancara bahwa:

“Kalau di Sukun udah jarang mba karena memang warga sini

kepingin anak’e sekolah.” (Pak Jum, Pemilik Rumah Singgah

Tunas Bangsa)

Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa:

“Pendidikan juga mahal mba, banyak yang bilang gratis tapi

apa mba masih bayar, padahal udah ngurus surat tidak

mampu, surat itu dan ini tetap aja mba gak direspon sama

diknas, yaudah saya dirikan rumah les belajar disini. Belajar

disini yang ngajar dari komunitas semua mba, kalau saya cuma

nyediain tempat saja. wes gak dipatok harga mba gratis,

makanya mba orang tua disekitar sini kesini minta pak jum buat

masukin anak-anak mereka di rumah belajar sini. Pokoknya

mba, kalau mau belajar disini harus ada data mba, data

biodata, atau sekolah dimana begitu, mba. Soalnya pihak

komunitas gak mau kalau masukin anak tapi gak ada

biodatanya.” (Pak Jum, Pemilik Rumah Singgah Tunas Bangsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumah Singgah Tunas Bangsa terletak di Kecamatan Sukun,

Tanjungrejo. Tempat ini diperioritaskan untuk anak-anak yang kurang

mampu yang ingin memperoleh pendidikan secara gratis. Berdasarkan

wawancara, anak jalanan yang belajar di Rumah Singgah Tunas

Bangsa pada tahun 2017 sebesar 150 anak dan mengalami

peningkatan pada tahun 2018 sebesar 200  anak. Anak-anak tersebut

tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Sukun yakni, mergan dan

landung sari . Hal ini dikarenakan program dan fasilitas yang diberikan

sudah cukup lengkap seperti, pembelajaran, berbagai pelatihan

keterampilan serta kebutuhan sehari-hari anak. Hal ini di dukung

dengan adanya pernyataan dari Pemilik Rumah Singgah Tunas

bangsa melalui wawancara bahwa:

“Kalau ditotal semua, kurang lebih 145 sampai 150 anak. Kalau

sekarang tahun 2018 bisa 200anak mba. Dari wilayah mergan

sampai wilayah landung sari.” (Pak Jum, Pemilik Rumah

Singgah Tunas Bangsa)

Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa:

“Ada, yaitu lek anak-anak keterampilan ya nyablon. Belajar

nyablon nanti bajunya yang jual mba-mba kuliah itu di online

dan hasilnya dikasihkan ke adik-adik. Disini mba’e cuman

hanya onlinekan saja.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.7 Rumah Singgah Tunas Bangsa Kecamatan

Sukun

Sumber: Data primer, 2018

Gambar 4.8 Sertifikat yang diperoleh dari aliansi-aliansi di

Kota Malang

Sumber: Data primer, 2018

Dari gambar 4.8 diatas, terdapat berbagai sertifikat dari aliansi

komunitas mahasiswa. Aliansi tersebut merupakan suatu komunitas

peduli anak jalanan yang menyumbangkan bantuan dalam bentuk

tenaga pendidik dan dana untuk kebutuhan anak-anak di Rumah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Singgah Tunas Bangsa. Minimnya tenaga pendidik serta dana

membuat komunitas tersebut bekerja sama. Hal ini dilakukan untuk

mengubah pola pikir anak tentang pentingnya pendidikan di usia

muda. Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari Save Street

Child Malang (SSCM) melalui wawancara bahwa:

“Sebenarnya untuk mencari tempat seperti ini harus di survei

dulu kak. Awalnya, kita ketemu adek Ricky waktu ada

pembagian 1001 susu gratis kak, kebetulan anak jalanan di

Kecamatan Sukun banyak. Karena kita pingin membagikan

sembako dan silahturahim ke orang tua Ricky kita di ajak

kerumahnya,kebetulan adek Ricky rumahnya dekat dengan

Pak Jum dan juga belajar di rumah singgah itu. Setelah ketemu

kita koordinasiin ke Pak Jum sendiri, kekurangnya apa aja, jadi

kita sebagai peduli anak jalanan juga bisa bantu kekurangnya.”

(Kak Nadya, SSCM)

Selanjutnya, kak Nadya mengatakan bahwa:

“Sebenarnya komunitas ini didirikan tahun 2012 untuk

mengubah pola pikir adek-adek. Kebanyakan sekarang anak

yang sekolah atau tidak sekolah pun pasti berpikiran ingin

kerja, padahal dari usia aja belum memenuhi standar kan mba.

Jadi, kami disini ingin mengubah pola pikir adek dan mengajak

adek-adek untuk bisa bermain, ketawa-ketawa bareng dan

belajar sama-sama selayak seusianya.”

4.4 Dampak Negatif dan Positif terhadap Kondisi Pekerja Anak

Jalanan

Minat anak bekerja di jalanan dengan jam yang relatif lama akan

berdampak pada anak. Dampak tersebut bisa terbagi dua, dampak positif

dari segi penghasilan yang mereka terima dan dampak negatif dari segi

akibat yang mereka rasakan selama berada di jalanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1 Dampak postif anak jalanan di Kecamatan Sukun

Pekerja anak jalanan sering dipandang negatif, tetapi terdapat

sisi positif yang dimiliki anak jalanan di Kecamatan Sukun, Kota

Malang. Dampak positif, dimana anak berperan dari segi ekonomi

untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun

hidupnya. Dimana mereka melawan kekejaman hidup dengan satu

tujuan yaitu mencari uang untuk kebutuhannya sehari-hari.

Kebutuhan yang serba kekurangan, rendahnya pendapatan orang tua

dan jumlah keluarga yang banyak membuat mereka tidak berputus

asa untuk mencari uang. Hal ini akan membuat rasa mandiri mereka

tumbuh dan berkembang.

Kenyataannya, banyak anak jalanan di Kecamatan Sukun

merasa bahwa dengan bekerja di jalanan akan membuatnya merasa

mandiri, karena bisa memperoleh uang untuk kebutuhan keluarga

dan kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal ini terdapat pertanyaan

yang ditanyakan peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Apa sebenarnya alasanadek bekerja dijalanan?”

Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan pekerja anak

jalanan melalui wawancara bahwa:

“Ya, membantu orang tua, ingin mandiri.” (Ilham, 16 tahun)

Selanjutnya, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Mau bantu ibu, sama biar mandiri aja.” (Imam, 14 tahun)

Dan, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Ya, ingin mandiri aja, mba.” (Fajar, 16 tahun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Biar, mandiri, mba.” (Edwin, 16 tahun)

Anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Ya, awal’e pingin coba-coba sama biar mandiri aja, mba.”

(Risca, 16 tahun)

4.4.2 Dampak negatif anak jalanan di Kecamatan Sukun

Fenomena pekerja anak jalanan merupakan dampak negatif

yang ditimbulkan dari pembangunan yang tidak merata. Dimana

pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja,

sehingga terjadi jurang pemisah sosial dan kemiskinan. Pada

dasarnya pekerja anak yang berada di jalanan secara rutin juga akan

mengalami dampak negatif dari segi fisik dan psikis,. Menurut Setya

Kandly (2015) dalam penulisannya yang berjudul dampak negatif

pekerja anak terdapat tiga, yaitu:

a) Dampak perkembangan fisik anak

Dampak ini memang sering terjadi ketika anak berada di jalan.

Kondisi tubuh yang kurang baik dan ketidakhati-hatian anak

akan keselamatan, menyebabkan kesehatan fisik anak

terganggu, seperti kecelakaan, dan menimbulkan berbagai

penyakit.

Berbagai penyakit yang di timbulkan anak bersumber dari

berbagai kondisi seperti, kondisi pergaulan yang kurang baik

atau pun kondisi tempat kerja yang terlalu panas, dingin,

berdebu, dan bising. Berdasarkan penelitian, anak jalanan di

Kecamatan Sukun dampak-dampak seperti ini memang kurang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di sadari oleh anak tersebut. Kebanyakan anak di wilayah

tersebut dari usia dini sudah mulai merokok. Faktor lingkungan

merupakan faktor utama yang menyebabkan anak merokok

pada usia dini, dan menyebabkan anak menjadi

ketergantungan. Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan

dari anak jalanan melalui wawancara bahwa:

“Iya, mba ngerokok. Ikut-ikutan teman dijalan akhirnya

sampai sekarang saya ngerokok” (Ilham, 15 tahun).

Selanjutnya, anak jalanan yang lainnya juga

mengatakan bahwa:

“Ya, rokokan, mba.” (Imam, 14 tahun)

Dan, anak jalanan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Kalau rokok, iya.” (Fajar, 16 tahun)

Anak jalanan juga mengatakan bahwa:

“Ya, iya kalau rokokan dari SD.” (Edwin, 16 tahun)

Pemilik Rumah Singgah Tunas Bangsa juga

mengatakan bahwa:

“Wah, kalau anak disini udah pada ngerokok semua

mba. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar udah

ngerokok, gimana yaa mba nama’e hidup dijalanan

gitulah” (Pak Jum, Pemilik Rumah Singgah Tunas

Bangsa).

Ketergantungan anak terhadap rokok dapat menyebabkan

kesehatan anak menjadi rentan berbagai penyakit. Hal ini akan

menyebabkan angka kematian anak di usia muda mengalami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peningkatan. Selain itu, kecelakaan, dimana penertiban anak jalanan

yang secara mendadak juga membuat anak mengalami ketakutan

dan menyebabkan anak-anak melarikan diri. Hal ini di dukung

dengan adanya pernyataan dari anak jalanan melalui wawancara

bahwa:

“Ya, dulu pernah jatuh mba gara-gara dikejar Satpol

PP.” (Imam, 14 tahun)

b) Dampak perkembangan emosi anak

Pekerja anak jalanan yang sering berada di jalan

memungkinkan anak terkena ekspoitasi, direndahkan

martabatnya, terisolasi, dimana anak tersebut menerima

perilaku sewenang-wenang dari lingkungan sekitar, kasar, dan

diabaikan. Dampak-dampak seperti ini akan menimbulkan anak

menjadi lebih mudah pemarah, pendiam, kasar terhadap orang

tuanya, tidak ada rasa kasih sayang, atau pun rasa empati.

Perilaku lingkungan masyarakat yang sewenang-wenang dan

kasar terhadap anak jalanan akan menimbulkan anak menjadi

lebih mudah pemarah, akibatnya anak akan mudah terbawa

emosi di sekitar mereka. Hal ini terjadi di Kecamatan Sukun,

dimana anak jalanan tersebut berkelahi dan mengakibatkan

anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan yang

seharusnya dia terima. Dalam hal ini terdapat pertanyaan yang

ditanyakan peneliti terhadap informan kunci yakni:

“Kenapa adek tidak sekolah, dan apakah ada niatan

adek untuk melanjutkan sekolah?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hal ini di dukung dengan pernyataan anak jalanan

melalui wawancara bahwa:

“Udah gak mau sekolah.” (Imam, 14 tahun)

Selanjutnya, imam mengatakan bahwa:

“Itu nganu, berkelahi sama kepala sekolahnya.”

Dan imam menjelaskan bahwa:

“Diam-diam digepok (dihajar).”

Seringnya anak bekerja di jalanan akan menimbulkan

ketidakstabilan emosi anak. Dimana anak-anak tersubut akan

sulit untuk mengontrol diri mereka yang akibatnya bisa

menimbulkan kriminalitas.

c) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Bekerja di usia muda, membuat anak tidak akan mempunyai

kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan seusianya

seperti, bermain, bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan tidak ikut aktif

dalam berpartisipasi ditengah masyarakat.

Dampak-dampak tersebut akan membuat anak memiliki sifat

egois sehingga anak akan mempunyai masalah dalam hal

interaksi atau pun menjalin kerja sama dengan orang

disekitarnya, dimana mereka akan kurang percaya diri atau

merasa direndahkan. Berdasarkan dari wawancara kebanyakan

anak jalanan di Kecamatan Sukun yang bekerja di perempatan

lalu lintas, polisi jalanan, dan menyari (pengemis) rata-rata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anak tersebut susah untuk berkomunikasi dan hanya bisa

menjawab seperlunya.

Putusnya pendidikan membuat anak jalanan di wilayah tersebut

akan susah untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Hal ini

akan berakibat anak menjadi kurang percaya diri dengan apa

yang mereka ungkapkan.

Maka dari itu, pemerintah daerah memberikan berbagai

program untuk mengatasi timbulnya anak jalanan di Kecamatan

Sukun, seperti program bantuan pendidikan, keterampilan dan

program bantuan usaha untuk orang tua.

“Orang tua pun kita panggil dan memberikan

pemahaman yang serupa juga bahkan jika orang tua

berasal dari keluarga ekonomi yang menengah, mereka

mempunyai potensi dan sebagainya, disini kita juga

berupaya supaya orang tua juga mendapatkan bantuan,

bukan sekedar anaknya saja, pemberian bukan hanya

modal atau uang atau apa tapi juga dengan pelatihan

dan sebagainya, disitulah kami mengatasinya seperti

itu.” (Ibu Lolitas, Staf Dinas Sosial di bidang rehabilitasi)
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BAB V

PENUTUP

Pada bab ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian. Kesimpulan ini di dapat berdasarkan dari kondisi atau gambaran

aktivitas kehidupan dan sosial ekonomi keluarga anak jalanan di Kecamatan

Sukun, Kota Malang. Dalam penelitian ini terdapat 5 anak jalanan yang telah

ditentukan berdasarkan karakteristik sampel. Lokasi di Kecamatan Sukun diambil

dikarenakan wilayah tersebut merupakan penyumbang pekerja anak jalanan

terbanyak kedua setelah Kecamatan Kedungkandang. Pekerja anak jalanan

biasanya bekerja di bidang informal, seperti mengamen, polisi cepek, berjualan

makanan, dan lain-lain. Profesi ini dianggap aman dan diminati oleh anak, sebab

tidak memerlukan skill yang cukup besar.

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari tinjauan, bentuk kontribusi anak kepada ekonomi

keluarga, terdapat 5 anak yang berkontribusi membantu ekonomi

keluarganya. Kontribusi per anak berbeda-beda per harinya tergantung

kondisi dan waktu yang ditempuh anak bekerja. Rata-rata anak jalanan di

Kecamatan Sukun memberikan kontribusi dalam bentuk uang sebesar

40%. Dalam rincian, anak jalanan yang memberikan kontribusi, yaitu

Ilham (polisi jalanan) memberikan 42%, Imam (polisi jalanan dan

mengamen) memberikan 34%, Fajar (mengamen dan jualan makanan)

memberikan 38%, Risca (mengamen) memberikan 62%, dan Edwin

(mengamen) memberikan 25%. Berdasarkan penelitian kontribusi anak

jalanan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor
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budaya, faktor sosial dan faktor moral. Dari lima faktor ini berpengaruh

pada anak turun ke jalan.

- Ekonomi

Penghasilan orang tua anak per hari, Ibu Supatmi (Ilham) sebesar Rp

10.000 per hari, Ibu Sardisah (Imam) sebesar Rp 16.000 per hari, Ibu

Paniti (Fajar) sebesar Rp 24.000 per hari, Ibu Ngatmina (Risca) Rp

7.000 per hari, dan Bapak Maseni (Edwin) Rp 30.000 per hari.

Penghasilan orang tua anak yang kurang dan tidak pasti membuat

anak rela bekerja turun ke jalan. Kebanyakan anak jalaan merasa

puas dan bangga ketika membantu orang tua mencari uang.

- Sosial

Pergaulan teman yang kurang baik akan bisa mempengaruhi

seseorang tersebut. Berdasarkan tinjauan, 5 anak jalanan yang turun

ke jalan mengakui mengikuti teman yang membuat mereka menjadi

terbiasa di jalanan. Selain itu, terdapat 2 anak jalanan yang tempat

tinggal mereka bertetangga denga anak jalanan yang bekerja sebagai

pengamen dan polisi cepek.

- Budaya

Tradisi keluarga yang dari generasi ke generasi kegiatan tersebut

dilakukan. Dari 5 anak jalanan terdapat 1 anak jalanan yang bernama

Imam yang turun ke jalanan dikarenakan tradisi keluarga. Kegiatan ini

dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga yang serba kekurangan.

Dimana pekerjaan Ibu Sardisah, yaitu orang tua dari Imam bekerja

sebagai menyari (pengemis) di alun-alun Kota Malang, beliau bekerja

dengan membawa anak-anaknya untuk mengemis di jalanan.
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- Moral

Peran orang tua untuk mendidik anak sangat penting, hal ini akan

berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Imam merupakan salah

satu anak jalanan yang mengikuti jejak orang tuanya di jalanan, yang

membuatnya menjadi terbiasa. Selain itu, Ibu Sardisah sebagai orang

tua Imam tidak melarang anaknya untuk bekerja, dikarenakan faktor

ekonomi yang menuntut mereka melakukan hal itu.

2. Dampak anak turun ke jalan terbagi dua, yaitu dampak positif dan

dampak negatif.

- Dampak positif

Dari 5 anak jalanan tersebut mengakui bahwa dengan ia bekerja di

jalanan membuat rasa mandiri mereka tumbuh dan berkembang. Hal

inilah yang membuat anak menjadi lebih betah bekerja di jalanan.

Selain munculnya rasa mandiri, anak juga berperan dari segi ekonomi

yaitu membantu kehidupan keluarga maupun hidupnya.

- Dampak negatif

Berdasarkan penelitian dilapangan, dampak negatif yang diterima

anak terbagi 3 dampak, yaitu dampak perkembangan fisik anak,

dampak perkembangan emosi anak, dan dampak perkembangan

sosial anak, yaitu:

1. Dampak perkembangan fisik, rata-rata anak yang bekerja di

jalanan sudah mulai merokok, padahal dari usia pun belum

mencukupi. Selain itu, dari 5 anak jalanan terdapat 1 anak jalanan,

yaitu Imam yang pernah mengalami kecelakaan saat terjaring

razia yang dilakukan Satpol PP Kota Malang.
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2. Dampak perkembangan emosi, anak yang bekerja di jalan pasti

sering menerima perilaku yang kurang baik dari masyarakat. Hal

ini akan membuat anak menjadi lebih mudah marah, pendiam, dan

kasar terhadap orang tuanya ataupun orang disekitarnya. Dari 3

anak jalanan yang tidak sekolah, Imam merupakan satu-satunya

anak yang mempunyai masalah dengan kepala sekolahnya yang

menyebabkan Imam terpaksa dikeluarkan dari sekolah dan

melanjutkan hidupnya dengan bekerja di jalan.

3. Dampak perkembangan sosial, anak yang bekerja di jalan tidak

mempunyai kesempatan untuk bermain, bersosialisasi, tidak

mendapatkan mendidikan yang berkualitas dan tidak aktif dalam

berpartisipasi di tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian, dari 5

anak jalanan tersebut susah untuk berkomunikasi, dan malu untuk

menjawab pertanyaan peneliti, sehingga peneliti harus

memberikan sedikit contoh agar anak tersebut mengerti.

Selain itu, dari hasil penelitian terdapat beberapa program bantuan dari

Rumah Singgah Tunas Bangsa ataupun LSM SSCM, dimana komunitas

tersebut berfungsi sebagai tempat berlindung dan membantu para anak

anak jalanan di Kecamatan Sukun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, anak jalanan di wilayah tersebut

masih tidak berhenti melakukan kegiatan mereka di jalanan dikarenakan

kondisi ekonomi mereka yang kurang mencukupi. Hal ini disebabkan

kurangnya perhatian dari komunitas tersebut terhadap aktivitas kegiatan

anak di jalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116

5.2 Saran

Setelah menjelaskan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang menyangkut

penelitian ini. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Dari tinjauan, ternyata kontribusi anak untuk membantu ekonomi keluarga

cukup besar. Dalam hal ini terdapat saran untuk anak yang masih sekolah

maupun yang sudah putus sekolah.

- Anak jalanan masih bersekolah

Untuk mengatasi anak jalanan yang masih sekolah, disarankan supaya

anak tersebut diberikan pemahaman mengenai bahayanya ketika

bekerja di jalan. Dengan anak turun ke jalanan akan berakibat pada

pendidikannya, dimana anak tersebut akan kehilangan konsentrasinya

untuk belajar, kurangnya jam istirahat anak sehingga mengakibatkan

anak mudah lelah, dan kehilangan waktu bermain, membaca, dan lain-

lain. Hal ini akan menyebabkan anak kehilangan rasa semangat untuk

belajar karena waktu dan pikirannya di perioritaskan untuk mencari

uang. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman untuk anak, dimana

tidak hanya diberikan dari orang tua saja, tetapi guru disekolah atau

pun masyarakat sekitarnya pun juga bisa membantu untuk

memberikan pemahaman tersebut. Selain itu, orang tua wajib

memenuhi kebutuhan anak dan memperhatikan keseharian anak.

Kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan anak menjadi

tidak betah untuk dirumah dan memilih untuk mencari uang di jalan.

Hal ini dilakukan agar anak tidak kembali ke jalanan.

- Anak jalanan tidak sekolah

Untuk mengatasi anak jalanan yang sudah putus sekolah supaya tidak

bekerja di jalanan, disarankan diberikan program pelatihan dan

pemberian bantuan modal untuk usaha anak jalanan. Dimana program
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ini bisa memberikan keterampilan dasar bagi anak jalanan yang

tujuannya agar anak tersebut mampu melakukan usaha yang bersifat

produktif. Selain itu, memberikan layanan pendidikan gratis, yaitu

dengan membebaskan biaya sekolah anak, dengan adanya sekolah

gratis anak akan bisa menikmati hak-haknya untuk bermain, belajar

dengan teman seusianya dan memberikan layanan perpustakaan

keliling, tidak hanya ada buku pembelajaran, tetapi terdapat buku

cerita dongeng, dan komik untuk anak-anak. Hal ini dilakukan supaya

anak tersebut bisa belajar membaca dimana pun ia berada dan bisa

mengurangi kegiatan anak di jalanan.

2. Dari pembahasan terdapat dampak negatif yang dialami anak tersebut.

Untuk menghindari terjadinya dampak tersebut terdapat beberapa

saran, yaitu:

- Perkembangan fisik, disarankan diadakan sosialisasi mengenai

kesehatan dan keselamatan pada anak, misalnya memberikan

penyuluhan tentang bahayanya merokok kepada anak di usia muda.

Untuk menghindari bahayanya merokok, yaitu dengan memberikan

keterampilan yang menjadi passion anak. Hal ini dilakukan untuk

mengalihkan anak agar tidak tergoda untuk merokok. Selain itu,

membatasi pergaulan anak yang bisa berdampak buruk pada

perkembangan fisik anak.

- Perkembangan emosi, disarankan mengajarkan nilai-nilai kesopan

pada anak yang nantinya bisa mengubah pola perilaku anak tersebut.

Selain itu, memberikan aktivitas yang bisa mengekspresikan emosi

anak tersebut, seperti menggambar, dengan melakukan aktivitas
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tersebut, anak mampu menumpahkan keceriaan maupun

kekecewaan dengan sebuah karya.

- Perkembangan sosial, disarankan melakukan pemberdayaan dengan

meningkatkan kemampuan anak melalui pendidikan, memberikan

pelatihan anak melalui keterampilan, dan mengajarkan anak untuk

aktif di tengah masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak

agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitanya.

3. Orang tua anak jalanan

Diharapkan orang tua bisa lebih memperhatikan hak-hak anak,

terutama dalam bidang pendidikan dan bisa dapat memenuhi

kebutuhan anak dengan baik. Selain itu, orang tua disarankan agar

memberikan dukungan kepada anak dalam melakukan aktivtas-

aktivitas yang positif agar anak dapat meraih prestasi yang bisa

menguntungkan anak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, masih

banyak orang tua yang tidak melarang anaknya untuk bekerja, bahkan

terdapat orang tua yang memotivasikan anaknya untuk bekerja di

jalanan.

4. Pemerintah

- Dalam hal ini pemerintah disarankan bisa membuat suatu program

yang efisien dan efektif dalam menangani dan pencegahan terhadap

anak jalanan sebab anak jalanan juga mempunyai hak yang sama

seperti anak-anak lainnya. Selain itu, untuk menampung anak jalanan

di Kota malang khususnya di Kecamatan Sukun diperlukan tempat

khusus yang lebih banyak supaya anak-anak yang terjaring razia

secara langsung bisa dibina dan dididik ditempat tersebut, karena
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berdasarkan penelitian, Dinas Sosial dan Salpol PP yang mempunyai

tugas menangani dan menertibkan anak jalanan, sulit untuk mengatasi

jumlah yang melebihi kapasitas tersebut. Sehingga, anak jalanan yang

terjaring razia oleh Satpol PP apabila tidak disediakan tempat oleh

Dinas Sosial, maka hanya akan di data saja, sehingga anak tersebut

bisa kembali lagi bekerja di jalan.

- Pemerintah disarankan juga bekerja sama dengan pihak LSM, yakni

memberikan pelayanan dan fasilitas bagi anak jalanan sehingga

mereka bisa berkarya sesuai dengan pontesi anak tersebut. Selain itu,

pemerintah hendaknya memberikan bantuan kepada keluarga miskin

sehingga eksploitasi anak tidak akan terjadi. Bantuan tersebut bukan

hanya sekedar pemberian modal tetapi pelatihan dan lain-lain.

- Selain itu, pemerintah disarankan lebih optimal memberikan

pemahaman akan dampak-dampak yang diterima anak apabila turun

ke jalanan. Hal itu dilakukan agar orang tua tidak lagi mengeksploitasi

anak dan lebih mendukung anak untuk belajar agar cita-cita yang anak

impikan bisa tercapai.

5. LSM atau Rumah Singgah

- Dalam penelitian, anak jalanan yang telah di bina oleh rumah singgah

ataupun LSM masih saja turun ke jalanan untuk bekerja, sebab

pendapatan ekonomi keluarga mereka kurang mencukupi. Dalam

permasalahan ini, maka saran yang diberikan untuk rumah singgah

ataupun LSM, yakni para peduli komunitas seharusnya memberikan

pemahaman untuk anak maupun orang tua mengenai dampak bahaya

di jalanan. Hal ini dilakukan agar para komunitas dan orang tua lebih

memperhatikan terhadap aktivitas anak sehari-hari di lingkungan
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sekitar. Selain itu, para komunitas memberikan suatu program atau

pembelajaran khusus untuk mensejahterakan anak maupun para

orang tua, dimana program tersebut dapat berdampak positif untuk

pendapatan ekonomi keluarga mereka, seperti memberikan suatu

keahlian ataupun kreativitas.
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