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Kata kunci: Eksploitasi, Anak Jalanan 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserkatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 

Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Bab 

III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak. Fenomena merebaknya anak 

jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang komplek. Hidup menjadi 

anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena 
mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan 

mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat 

dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum 

begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah 

amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh 

menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa terjadi eksploitasi 

terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang. (2) 

Bagaimanakah bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan Simpang 

Lima Semarang. (3) Bagaimanakah dampak eksploitasi anak terhadap anak 

jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang Lima Semarang 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga 

menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di kawasan Simpang 

Lima Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan 

menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada tiga hal yang melatar 

belakangi terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan d kawasan Simpang Lima 

Semarang yakni: Ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), komunitas dan 

pengaruh lingkungan dan keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang 

tua. (2) Bentuk eksploitasi anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 

adalah yang dilakukan oleh orang tua dan yang dilakukan oleh preman. (3) 

Dampak terjadinya eksploitasi terhadap anak dapat meliputi bebrapa hal yakni: 

bidang ekonomi, kesehatan, psikologis dan pendidikan sedangkan danpak 

eksploitasi bagi masyarakat meliputi: membuat resah pengguna jalan, mengaggu 

ketertiban lalu lintas dan membuat resah masyarakat. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan 

pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi penulis, Dapat 
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memberikan informasi yang bermanfaat mengenai anak jalanan di kawasan 

Simpang Lima Semarang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan. Memberi 

masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas Sosial, Pemuda dan 

Olahraga (DISPORA) sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam 

menangani berbagai permasalahan sosial anak jalanan yang pada umumnya 

mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan.Bagi orang tua 

memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, 

memberikan kasih sayang dan perlindungan.Bagi anak jalanan akan lebih 

mendapatkan perhatian dari orang tua, karena orang tua mereka sadar terhadap 

pentingnya memenuhi hak anak dan menberikan perlindungan serta kasih sayang.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, 

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserkatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 

mengenai Hak Anak. 

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai 

dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak 

terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua 

sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di 

jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi 

oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. 

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan 

persoalan sosial yang komplek. Hidup menjadi anak jalanan memang 

bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada 

dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka 
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tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat 

dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya 

belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. 

Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, 

sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan 

bermasa depan cerah. 

Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “ Fakir miskin dan anak-anak  

terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai 

tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak 

terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak 

jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi anak-anak yang lain 

seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-

hak Anak).  

Semarang adalah ibu kota dari provinsi Jawa Tengah yang 

sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha, 

pegawai, buruh, petani dan lain sebagainya. Menurut data BPS dalam 

(Indikator Kesejahteraan Rakyat kota Semarang 2009, 2009:33)  mata 

pencaharian penduduk di bidang perdagangan (29,15%), Jasa ( 28,89), 

sektor industri (19,65%). Di Semarang tersedia berbagai macam lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, 

pertokoan dan lain-lain. Bagi orang yang memiliki bekal ilmu pengetahuan 
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dan ketrampilan yang cukup dan memadai mungkin dapat memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai bekal 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan susah mendapatkan pekerjaan, 

sehingga akan melakukan pekerjaan seadanya seperti menjadi pengemis. 

Banyak anak yang mengalami eksploitasi. Tidak kalah menariknya 

adalah eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan 

mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak 

anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-

hari di banyak ruas jalan-jalan umum, traffic light, shelter bus kota, stasiun 

kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di 

kawasan Simpang Lima Semarang yang terdapat beberapa pusat 

perbelanjaan seperti: Citra Land, Matahari Simpang Lima dan Ramayana, 

tak lupa juga taman kota. 

Kementerian Sosial RI memberikan pengertian tentang anak 

jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai 

faktor  seperti: ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang 

membuat mereka turun ke jalan”. 

Fenomena anak jalanan ada di kota-kota di seluruh Indonesia, 

seperti halnya anak jalanan di Semarang misalnya saja kawasan Simpang 

Lima. Menurut data DISOSPORA jumlah anak jalanan kota Semarang 

tahun 2010 mencapai 806 anak. Sedangkan Komunitas anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang (Citra Land, Matahari, Living Plassa, 

Masjid Baiturahman) pada tahun 2011, berdasarkan hasil pengamatan hari 
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Selasa 9 Agustus 2011 terdapat 58 anak jalanan. Pemandangan anak 

jalanan di kawasan ini  merupakan hal biasa bagi pengunjung di pusat 

perbelanjaan kawasan Simpang Lima. Pengunjung dan pembeli sangat 

dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk mencari uang yaitu dengan cara  

mengemis.  

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis 

diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut 

kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutukan sehari-hari seperti 

kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Dengan demikian keluarga anak 

jalanan tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan 

mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut 

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, anak dibawah 

usia 18 tahun adalah anak usia sekolah. Rata-rata anak jalanan yang berada 

di Kawasan Simpang Lima Semarang adalah anak-anak yang berumur 

dibawah 18 tahun, mereka tidak sepantasnya di eksploitasi untuk mencari 

uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka seharusnya 

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

Kawasan Simpang Lima Semarang sebagai pusat kota yang di 

sekitarnya juga digunakan anak jalanan sebagai tempat mengais rejeki 

seperti pengamen, pengemis, berjualan Koran, menyemir sepatu dan lain-

lain. Anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang tidak 

mendapatkan dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari 
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keluarganya, karena mereka menghabiskan waktunya sehari-hari untuk 

mencari nafkah. Mereka tidak hanya bekerja sampai larut malam, 

terkadang mereka tidak pulang ke rumah dan tidur di emperan toko yang 

ada di kawasan Simpang Lima Semarang. Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Eksploitasi 

Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima 

Semarang” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengapa terjadi eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengemis di 

kawasan Simpang Lima Semarang? 

2. Bagaimanakah bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

3. Bagaimanakah dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan 

masyarakat di kawasan Simpang Lima Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai 

pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang? 

2. Mengetahui bentuk eksploitasi anak jalanan pengemis di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 
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3. Mengetahui dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan masyarakat 

di kawasan Simpang Lima Semarang? 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis 

1. Secara Teoritis 

a. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang dan perlu dilakukan penelitian 

lanjutan. 

2. Secara Praktis 

a. Memberi masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas 

Sosial, Pemuda dan Olahraga (DIPORA) sebagai acuan pengambilan 

keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial anak 

jalanan yang pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan 

perhatian dan perlindungan. 

b. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam 

memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan. 

c. Bagi anak jalanan akan lebih mendapatkan perhatian dari orang tua, 

karena orang tua mereka sadar terhadap pentingnya memenuhi hak anak 

dan menberikan perlindungan serta kasih sayang.   

E. Penegasaan Istilah  

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas 

judul yang diambil, maka dalam penegasan istilah ini penulis jelaskan 

secara rinci yaitu: 
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1.  Eksploitasi 

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 

korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain 

untuk mendapatkan keuntungan.  

2. Anak  

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin”. 

 

3. Anak jalanan 

Kementerian Sosial RI (1999) memberikan pengertian tentang anak 

jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai 

faktor  seperti: ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang 

membuat mereka turun ke jalan”. 

4. Pengemis 

Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-

minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alas an untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

5. Kawasan Simpang Lima Semarang 

Kawasan Simpang Lima merupakan land mark kota Semarang. 

Dengan area yang luas dan bisa menampung jutaan orang. Area ini 
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mempunyai potansi untuk menghasilkan rezeki bagi orang-orang yang 

melakukan kegiatan atau aktifitas seperti berjualan, mengemis, 

mengamen tukang parker dan profesi lainnya. 

F. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir. Adapun perincianya adalah sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, abstraksi, pengesahan, 

halaman motto,  persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 

Bagian inti skripsi dibagi menjadi 4 bagian yang penting yaitu 

pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan 

penelitian, sedangkan bagian akhir dari skripsi ini adalah penutup. 

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori dan konsep 

eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kawasan Simpang Lima 

Semarang. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas data, dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi 

tentang hasi penelitian terhadap masalah yang diteliti dan cara 

pembahasannya yang dikatkan dengan teori-teori. 
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BAB V PENUTUP berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, pendapat serta saran terutama yang berkaitan dengan tema 

yang diangkat. 

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Eksploitasi  

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, 

pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi 

anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak 

secara tidak wajar. 

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang 

pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap 

anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang 

berbahaya (Hardius Usman, 2004:173). 

UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang 

dieksploitasi, yaitu bila menyangkut: 

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang teralu dini. 

2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja. 

3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis 

yang tak patut terjadi. 

4. Upah yang tidak mencukupi. 

5. Tanggung jawab yang terlalu banyak. 

6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan. 

7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti 

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual 

(Hardius Usman, 2004:174). 

Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang 

mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 

tentang hak anak namun, masih banyak anak-anak yang mencari 

10 
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nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di kawasan Simpang 

Lima Semarang. 

Eksploitasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan 

berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa 

dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah: 

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh,  

kekuatan, penglihatan dan pendengaran. 

2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal 

3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, 

perasaan dicintai dan diterima secara memadai 

4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, 

kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan 

membedakan yang benar dan yang salah (Mapiare dalam 

Rahayu:2007:34). 

Bentuk eksploiatasi pada anak jalanan sangat beragam, 

diantaranya: bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan 

oleh orang tua, bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang 

dilakukan oleh anak jalanan yang lain dan bentuk eksploitasi terhadap 

anak jalanan yang dilakukan oleh preman (Agustin Ratna Dewi, 

2008:1) 

a. Hak-hak Anak 

Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 

UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan 

orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, 
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penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 

ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. 

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan 

perlindungan antara lain: 

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan 

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali. 

2) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa 

bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung 

unsur kekerasan. 

3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi 

ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga 

dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan 

sosial dan mental spiritual. 

4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplotasi dan 

pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai 

bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya. 

5) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

 

(a) Landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak  

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus dijaga serta dijunjung tinggi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, 
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pemenuhan akan hak-hak anak itu sangat penting untuk tumbuh 

kembang mereka. 

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan 

upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi, antara lain: 

(1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 

(2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Pasal 2 ayat 1-4: 

(3) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak 

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh 

Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 

26 Januari 1990). 

(4) Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan 

hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung 

di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:  

 Non-diskriminasi 

 Kepentingan yang terbaik bagi anak 

 Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan; dan 

 Penghargaan terhadap pendapat anak 

(5) Undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

pasal 4 dan 9 

(6) Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi 

Manusia Pasal 62 

(7) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 44 ayat 1,2 dan 3 

(8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 

2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 

Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

(9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 

2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 

Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. 

(10) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

pasal 2 ayat 1 (www.pemenuhan hak anak.com). 

b. Kesejahteraan Anak 

http://www.pemenuhan/
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Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari 

perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut 

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial.(Paulus Hadisuprapto, 

1996:7). 

Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. 

Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan 

normal maupun anak  yang sedang bermasalah tetap mendapatkan 

prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam 

 memperoleh kesejahteraan tersebut. 

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan 

seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. 

Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, 

nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita 

ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban 

kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit 

pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu 

kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: 

minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa 

sampai pada  melakukan tindakan pembunuhan. 

Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah 

dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi 
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anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 

 

B. Anak Jalanan 

1. Pengertian Anak Jalanan  

Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan 

diperberat oleh adanya berbagai kerusuhan sosial dan berbagai 

bencana alam menyebabkan meningkatnya jumlah anak terlantar, 

anak jalanan, anak nakal serta anak cacat. Seperti halnya 

keberadaan anak jalanan di Kawasan Simpang Lima Semarang 

yang semakin bertambah sejak krisis ekonomi 1998. 

Kementerian Sosial RI (1999) memberikan pengertian tentang 

anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena 

berbagai faktor  seperti: ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya 

yang membuat mereka turun ke jalan”. 

Menurut Surbakti dkk dalam (Bagong Suyanto, 2010:186) 

bahwa berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar 

anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok. 

Pertama, children on the street, yakni anak-anak yang 

mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, 

namun masih mempunyai hubungan kuat dengan orang tua 

mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada 
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orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk 

membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena 

beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat 

di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 

Kedua, children of the street, yakni anak-anak yang 

berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun 

ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan 

dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak 

menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena 

suatu sebab seperti: kekerasan, lari atau pergi dari rumah.  

Ketiga, children from families of the street, yakni anak-

anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun 

anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup 

kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke 

tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari 

kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak 

masih bayi bahkan dari sejak masih dalam kandungan. Di 

Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong 

jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan 

sebagainya. 

Dalam penelitian ini membahas temtang kelompok anak 

jalanan yang tergolong dalam children on the street dan children of 

the street  



17 

 

2. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan 

Masalah anak jalanan adalah merupakan fenomena yang 

biasa terjadi di kota-kota besar. Menurut Sholeh dalam (Pujiono, 

2004:5) menyatakan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan 

yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi anak, 

sehingga anak jalanan terperangkap kedalam eksploitasi fisik 

seperti: pekerja anak dan pengemis anak jalanan, eksploitasi 

seksual seperti: prostitusi dan sodomi anak. 

Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, 

anak-anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan di 

sektor informal, baik yang legal maupun ilegal di mata hukum. 

Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan di kereta api dan bus 

kota, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas 

atau sampah, mengamen di perempatan lampu merah, tukang lap 

mobil, dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat 

pada jenis pekerjaan berbau kriminal seperti: mengompas, 

mencuri, bahkan menjadi bagian dari kompotan perampok. 

Tabel 1 

Masalah yang di hadapi anak jalanan 

Aspek Permasalahan yang dihadapi 

Pendidikan 
Sebagian putus sekolah karena waktunya habis di 

jalan 

Intimidasi 

Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan 

yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan 

razia 
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Penyalahgunaan 

obat dan zat adiktif 
Ngelem minuman keras, pil dan sejenisnya 

Kesehatan Rentang penyakit kulit, paru-peru dan gonorhoe 

Tampat Tinggal 
Umumnya di sembarang tempat atau di tempat 

kumuh 

Risiko Kerja Tertabrak alat-alat transportasi 

Hubungan Dengan 

Keluarga 

Umumnya renggang bahkan samasekali tidak 

terhubung dengan keluarga 

Makanan Mengais dari tempat sampah dan terkadang beli 

(Bagong Suyanto, 2010:190). 

Salah satu hak anak, tidak terkecuali anak jalanan, 

sebenarnya adalah untuk menikmati pendidikan, tetapi 

kelangsungan pendidikan anak jalanan dapat dikatakan 

memprihatinkan, sementara umur dari anak-anak jalanan berada 

dibawah 18 tahun. 

 Seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen atau 

pengemis, sejak pagi hari ia sudah berada di jalan dan biasanya 

baru kembali ke tempatnya berteduh, entah di emperan toko, gubuk 

liar, taman-taman kota, kolong jembatan atau tempat yang lain 

ketika malam mulai larut. Oleh karena itu, banyak ancaman dan 

bahaya yang dihadapi oleh anak-anak jalanan. 

Anak-anak yang hidup di jalan, mereka bukan saja rawan 

dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan 

terhadap serangan penyakit akibat cuaca yng tidak bersahabat atau 

kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan 
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sampah. Sekitar 90% lebih anak jalanan  biasanya sudah lazim 

terkena penyakit pusing-pusing, batuk, pilek dan sesak nafas. 

Ironisnya, meskipun sebagian besar anak jalanan acap kali 

terserang penyakit, tetapi hanya sedikit yang tersentuh pelayanan 

kesehatan (Bagong Suyanto, 2010:190 ). 

Sejumlah studi menemukan, anak-anak jalanan yang kecil 

biasanya sering dipalak oleh anak yang sudah besar. Selain itu para 

preman disekitarnya juga tak segan merampas barang dagangan 

atau meminta uang. Misalnya kalangan anak jalanan yang bekerja 

sebagai pengemis bis kota mereka biasanya diatur oleh seorang 

preman di jurusan mana mereka dibolehkan bekerja, dan jurusan 

mana pula yang tidak dibolehkan. Anak-anak jalanan yang bekerja 

sebagai pedagang Koran, terkadang juga tidak luput sebagai objek 

pengompasan preman (Bagong Suyanto, 2010:193 ). 

Selain preman, orang-orang yang tidak dikenal seperti: 

kalangan masyarakat acap kali juga ikut memanfaatkan anak-anak 

jalanan sebagai korban pelampiasan nafsu seksual mereka yang 

menyimpang. Kasus anak jalanan yang menjadi korban sodomi 

tidaklah hanya sekali dua kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali. 

Intimidasi juga menjadi makanan sehari-hari anak jalanan. Dalam 

beberapa kasus dan kesempatan, memang anak-anak jalanan itu 

akan mampu mengembangkan mekanisme survival nya tersendiri 

guna menghindari intimidasi dan ancaman kekerasan. Tetapi, 



20 

 

sering terjadi mereka harus menahan diri dan bersikap pasrah 

terhadap ancaman kekerasan yang dialaminya. 

Di kalangan anak-anak yang hidup di jalanan, memang 

kisah-kisah yang menyedihkan dan terkadang menguras air mata 

dalam hal yang biasa terjadi sehari-hari. Eksploitasi dan ancaman 

kekerasan merupakan dua hal yang terkadang sekaligus dialami 

dan terpaksa dirasakan anak jalanan. Sudah banyak terjadi, anak 

jalanan yang tertangkap petugas, mereka dibotaki, dipukul, dan 

kalau perlu ditahan di kantor polisi (Kompas, 23 Juli 2009). 

Perilaku atau gaya hidup anak tidak kalah merisaukan 

adalah PMS (Penyakit Menular Seksual) hal ini disebabkan karena 

mereka pada umumnya sudah aktif secara seksual dalam usia yang 

terlalu dini, sehingga risiko kehamilan pada anak perempuan 

sangat tinggi, terutama karena mereka cenderung berganti-ganti 

pasangan. Ketidaktahuan dan keyakinan atas mitos-mitos yang 

tidak benar tentang kehamilan, PMS, dan HIV/AIDS membuat 

banyak anak jalanan sering kali kurang menyadari risiko dari 

tindakan yang mereka perbuat. Di mata mereka kehamilan 

dipandang akan bisa dicegah dengan minuman keras atau dibasuh 

cola-cola, dan bahwa gejala PMS dapat diobati dengan berbagai 

obat-obatan yang tersedia di warung atau toko obat pinggir jalan. 

3. Ciri-ciri anak jalanan 

Ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain: 
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a. berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) 

selama 3-24 jam perhari; 

b. berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali 

yang lulus SD); 

c. berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebnyakan kaum urban, 

dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya); 

d. melakukan aktivitas ekonomi/melakukan pekerjaan pada sektor 

informal (Rosdalina, 2007:72) 

 

4. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan 

a. Masalah Ekonomi Keluarga 

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang 

mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat memenuhi 

kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian 

yang mereka pakai sehari-hari. Sering kita jumpai secara langsung di 

jalanan, orang tua mereka telah mengajarkan mereka menjadi anak 

jalanan ketika mereka masih kecil. Tidak jarang seorang ibu-ibu 

menggendong seorang balita untuk mengemis di jalanan dengan 

harapan orang yang melihatnya akan merasa kasihan. 

 

b. Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan 

Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan, 

yaitu adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman. 

Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif 

sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat 

dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk 

mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain 

tidak mudah terpengaruh berbagai godaan yang dihadapai 
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seorang remaja setiap hari dari teman sebaya mereka sendiri 

(Bagong Suyanto, 2010:197). 

Apabila teman-teman anak adalah lingkungan anak 

jalanan, secara tidak langsung anak bisa ikut-ikutan menjadi 

anak jalanan. Mula-mula meninggalkan rumah dan keluarganya 

untuk bergaul dan bermain di terminal atau di jalanan, 

kemudian ikut mengemis. Anak semakin tertarik mengemis 

karena dengan mengemis mereka bisa mendapatkan uang. Ada 

beberapa alasan yang menyebabkan anak mengemis, yaitu:

 Karena sifat pemalas dan tidak mau bekerja dan adanya 

cacat yang bersifat biologis. Seseorang yang cacat secara 

biologis misalnya kakinya tidak normal dan lain sebagainya. 

c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang 

Tua 

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang 

dikategorikan children of the street, menunjukan bahwa 

motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena 

desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga 

karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah 

tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di 

jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun 

dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup 

dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak 
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dapat mereka hindari. Jika di jalanan, anak-anak itu dapat lari 

dari ancaman tindak kekerasan, tetapi di keluarganya justru 

mereka harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh 

orang-orang dewasa disekitarnya karena acap kali anak-anak 

merupakan titik rawan keluarga untuk menerima perlakuan 

sewenang-wenang dan salah ( Bagong Suyanto, 210:198 ). 

5. Dampak Adanya Anak Jalanan 

Berdasarkan hasil onservasi pada tanggal 6 April 2011 di kawasan 

Simpang Lima Semarang, dampak adanya anak jalanan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas 

Salah satu tempat favorit yang dijadikan anak jalanan untuk 

mengais rejeki adalah traffic light, oleh sebab itu tak jarang kegiatan 

tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas karena banyak diantara 

mereka asik meminta-minta dari kendaraan satu ke kendaraan yang 

lain tanpa memeperdulikan lampu hijau pada traffic light,  padahal 

lampu hijau tersebut menandakan bahwa kendaraan harus berjalan 

kembali. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan anak jalanan 

mengganggu ketertiban lalu lintas.  

b. Membuat Resah Pengguna Jalan. 

Selain di traffic light, tempat favorit anak jalanan adalah di 

trotoar jalan yang terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan 

dagangannya. Mereka meminta-minta kepada para  pembeli di kaki 

lima yang mereka datangi, dan tak jarang teman-teman mereka juga 

datang meminta-minta di tempat yang sama, sehingga para pembeli 
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merasa tidak nyaman oleh keberadaan mereka yang selalu datang 

meminta-minta.  

c. Menumbuhkan Sikap Ketergantungan  

Banyak diantara anak jalanan beranggapan bahwa cara yang 

paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan meminta-

minta karena tidak harus bekerja berat, hanya cukup bermodal gelas 

plastik untuk tempat uang hasil mengemis mereka. Anggapan seperti 

itulah yang membuat anak jalanan sangat bergantung pada sedekah 

dari masayarakat tanpa mau berusaha untuk memperoleh pekerjaan 

yang lebih baik dengan tidak menjadi anak jalanan. 

 

C. Pengemis 

1. Pengertian Pengemis 

Pengemis berasal dari kata dasar emis. Pengemis ialah 

orang yang meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara 

membuat dirinya menjadi orang yang pantas dikasihani. Agar 

dikasihani orang lain, orang yang mengemis biasanya memakai 

baju jelek, memperlihatkan cacat tubuh, mengatakan belum makan 

sekian hari, dan cara-cara lainnya. 

 

2. Faktor Pendorong Seseorang Menjadi Pengemis 

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang menjadi 

pengemis, diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami 

oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi 



25 

 

kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak 

memiki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber 

kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki 

keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan 

untuk menghasilkan uang. Misalnya anak-anak yatim, orang-orang 

yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, 

janda-janda miskin.  

b.  Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang 

yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para 

pengusaha yang tertimpa bangkrut, para pedagang yang rugi atau 

para petani yang gagal panen secara total.   

c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat 

seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya 

sehingga mereka terpaksa harus minta-minta. 

d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka 

sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak 

harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup 

membayarnya.  

 

 

 

3. Jenis Pengemis 

Ketika kita membahas tentang fenomena pengemis dari 

kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat 

dibagi menjadi dua kelompok: 
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a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan 

Secara kenyataan hidup yang ada para pengemis ini memang benar-

benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan 

mencari makan sehari-hari.  

b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara 

dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik 

mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang 

dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan 

memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki 

berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara 

menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. 

Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, 

pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh 

keluarganya sakit  (www.sekitar kita.com). 

D. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu 

dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. 

Selanjutnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan, papan sebagai 

tempat berteduh. 

Menurut Emil Salim dalam (Ahmadi, 2003:326) bahwa 

seseorang dikatakan miskin apabila pendapatanya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: pangan, pakaian, 

tempat berteduh dan lain-lain. Sedangkan menurut Suparlan dalam 
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(Ahmadi,2003:236) bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu standar 

hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan 

yang rndah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat 

keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka 

yang tergolong orang mskin. Kemiskinan terwujud dari hasil interaksi 

antara berbagai aspek tersebut terutama aspek sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dicermati bahwa 

kemiskinan biasanya identik dengan serba kekurangan baik kekurangan 

pendapatan, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan 

serta pendidikan. 

2. Ukuran kemiskinan 

Klasifikasi seseorang dikatakan miskin di tetapkan dengan 

menggunakan tolok ukur sebagai berikut: 

a. Tingkat pendapatan 

Tolok ukur yang digunakan di Indonesia untuk menentukan 

besarnya jumlah orang miskin adalah batasan tingkat pendapatan per 

waktu kerja misalnya saja masyarakat yang bekerja itu memiliki 

pendapatan Rp. 300.000; / bulan atau lebih rendah. (Suparlan dalam 

Ahmadi, 2003:327). 

b. Kebutuhan relatif 

Tolok ukur kebutuhan relatif / keluarga yang batasanya dibuat 

berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna 

sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupanya secara sederhana 

tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tolok ukur ini 
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adalah kebutuhan yang biasanya berkenaan sewa rumah, biaya untuk 

kesehatan, biaya menyekolahkan anak, biaya untuk sandang pangan. 

3. Ciri-ciri Kemiskinan 

Menurut Amin Rais dalam (Hana,2010:9) ada dua kategori 

ciri-ciri kemiskinan, yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut adalah absolut adalah suatu kondisi dimana 

tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan pendidikan. 

b. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan 

proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan 

jenis ini dikatakan reletif karena lebih berkaitan dengan 

distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. 

Sedangkan menurut Emil Salim dalam (Yayuk Yuliati, 

2003:68) mengemukakan adanya 5 ciri kemiskinan, meliputi: 

a. Tidak memiliki faktor industri sendiri. 

b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi 

dengan kekuatan sendiri. 

c. Tingkat pendidikan yang rendah 

d. Tidak mempunyai fasilitas 

e. Tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang memadai. 

 
4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 

Secara umum permasalahan kemiskinan disebabkan oleh dua 

faktor utama yang saling terkait yaitu: faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang 

berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, 

seperti: rendahnya motivasi, minimalnya modal, lemahnya penguasaan 

aspek manajemen dan teknologi serta etos kerja. Sementara faktor 
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eksternal penyebab kemiskinan adalah belum kondusifnya aspek 

kelembagaan yang ada. Di samping itu, masih minimalnya infrastruktur 

dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat tidak dapat ditumbuhkembangkan (Yayuk Yuliati, 2003:66). 

5. Bentuk-bentuk Kemiskinan 

Menurut Saihaan dalam (Yayuk Yuliati, 2003:67) 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Kemiskinan Sruktural 

  Kemiskinan sturuktural adalah kemiskinan yang terjadi 

karena kepincangan struktural sistim sosial, sehingga orang tidak 

dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia, 

atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki nasibnya selalu 

terbentur dengan sistim yang berlaku. 

b. Kemiskinan Kultural 

kemiskinan kultural merupakan kemiskinan-kemiskinan 

alamiah sifatnya, yakni penduduk yang sejak lahir sudah 

berada di lingkungan miskin. 

6. Dampak Kemiskinan 

Kemiskinan memberikan dampak yang beraneka ragam mulai 

dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, putus sekolah 

dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan 

beragam masalah tapi yang paling penting adalah masalah pendidikan. 

Yang harus diutamakan bagaimana caranya supaya anak-anak yang sama 

sekali tidak mampu, dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak 

lainnya. Itulah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah karena 
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jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-

masalah baru yang lebih banyak lagi,seperti munculnya anak 

jalanan(www.sekitarkita.com).  

 

E.  Keluarga 

Keluaraga adalah kelompok orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan 

rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain 

yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami-istri, ayah, ibu, 

putra, putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang merupakan 

pemeliharaan kebudayaan bersama (Khairuddin, 2002:7). 

1. Hubungan Orang Tua dengan Anak 

Hubungan adalah kasih sayang, penuh pengertian, sikap kasar, 

kebenaran, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Kasih sayang dan 

perhatian penuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak akan 

menimbulkan mental yang sehat bagi anak sebaliknya jika orang tua 

kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak akan 

menimbulkan emosional insecurity, demikian juga sikap keras, kejam, 

acuh tak acuh akan menyebabkan hal serupa (www.psikologi 

keluarga.com). 

Menurut Horowirz dalam (TO. Ihromi, 2004:105) mengatakan 

bahwa secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai 

faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomi dan 

sosial diantaranya: 
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a. Anak dapat lebih mengikat tali perkawinan. 

b. Orang tua merasa lebih muda dengan membayangkan masa muda 

mereka melalui kegiatan anak mereka. 

c. Anak merupakan simbol yang menghubungan masa depan dengan 

masa lalu. 

d. Orang tua memiliki makna dan tujuan hidup dengan adanya anak. 

e. Anak merupakan sumber kasih sayang dan perhatian. 

f. Anak dapat meningkatkan status seseorang. 

g. Anak merupakan penerus keturunan. 

h. Anak merupakan pewaris harta pusaka. 

i. Anak juga memiliki nilai ekonomis yang penting. 

 
2. Tanggung Jawab Orang Tua 

Menurut Ustad. Drs. Muhammad Thalib (2005:71-115) terdapat 

5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu: 

a. Menafkahi 

Orang tua tidak lepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak-

anaknya, baik kebutuhan dasar meupun kebutuhan tambahan. Ayah 

bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan 

keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga 

sebagai wakil dari suami atau ayah. 

b. Tidak Mengurangi Hak-hak Anak 

Orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak mereka karena hal 

itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. anak akan lebih senang 

melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi 
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hak-haknya. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hak anak yakni Bab III pasal 4 samapai 

dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 

2002.   

c. Mendidik Akhlak 

Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak 

sesuai dengan ajaran agama. Menurut Muhammad Thalib (2005:99), 

ada beberapa hal praktis yang perlu orang tua ajarkan kepada anak 

agar berakhlak baik, antara lain: 

1) Mengucapkan salam ketika masuk rumah. 

2) Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian. 

3) Membaca do’a ketika ingin melakukan sesuatu. 

4) Berdo’a sebelum tidur. 

5) Menjauhkan diri dari kata-kata kotor. 

 

 
d. Berlaku Adil 

Setiap orang tua berkewajiban adil kepada semua anaknya 

supaya anak tidak mendendam, membenci, irihati kepada 

saudaranya. Berlaku adil kepada seluruh anak berarti memperlakukan 

anak-anak sesuai dengan tingkat kepentinagan dasarnya. Misalnya 

seorang anak perempuan yang kebutuhan dasarnya memang lebih 

banyak dari pada seorang laki-laki seperti kebutuhan berpakaian, 

perhiasan, alat-alat kecantikan dan lain-lain. Orang tua harus bisa 

berlaku adil kepada semua anaknya agar tidak terjadi kecemburuan 

sosial antar saudara. Misalnya saja orang tua yang memiliki 3 orang 

anak yang masing-masing berbeda tingkat sekolahnya, anak pertama 

duduk di bangku SMA, yang kedua SMP dan yang terakhir SD, 
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maka orang tua dapat dikatakan adil jika mereka memberi uang saku 

kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka bukan dengan 

jumlah yang sama karena kebutuhan anak yang sekolah pada jenjang 

yang lebih tinggi yakni SMA pastinya lebih banyak dibandingkan 

dengan anak yang masih duduk bi bangku SMP dan SD. 

e. Memperlakukan Anak Dengan Lembut Dan Kasih Sayang 

Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada 

dirinya. Perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anak-

anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik dan penuh 

kasih sayang maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada 

orang tuanya. Sebaliknya jika orang tua salah dalam mendidik 

anaknya maka jangan berharap anak-anak akan berbakti kepadanya. 

3. Fungsi Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seorang 

anak. setelah anak dilahirkan pertama kali ia akan bersosialisasi 

dengan anggota keluarganya terutama ayah, ibu serta saudara-

saudaranya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi pokok yaitu: 

a. Fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak, 

fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak 

b. Fungsi afeksi yaitu keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan 

kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat 

mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan 

pada keluarga. 
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c. Fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan membentuk 

kepribadian anak dengan berinteraksi sosial. Dalam keluarga, anak 

mempelajari sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dalam rangka 

perkembangan kepribadian anak (Khairuddin, 2002:48). 

Dari fungsi diatas, fungsi afeksi yang amat sangat 

dibutuhkan seorang anak. Anak akan merasa nyaman, senang dan 

tentram ketika ia mendapatkan kasih sayang penuh dari orang 

tuanya. Oleh sebab itu, keluarga harus memberikan kasih sayang 

dan perhatian kepada anaknya. Tak jarang seorang anak berfikir 

untuk meninggalkan rumah dan memilih hidup di jalanan ketika ia 

kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, 

karena ia beranggapan bahwa Kondisi jalanan yang dipenuhi orang 

sebaya menjadikan tempat untuk meraih perhatian yang tidak 

didapatkan dari rumah. Karena pada dasarnya, usia anak adalah 

usia yang masih membutuhkan untuk diperhatikan. 

 

F. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi, kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah 

 

 

 

 

http://www.anneahira.com/tumbuh-kembang-anak-usia-sekolah.htm
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Fenomena merebaknya anak jalanan di kawasan Simpang Lima 

Semarang mempunyai hubungan dengan masalah sosial seperti urbanisasi, 

kemiskinan dan masalah keluarga. Tak jarang anak turun kejalan karena 

latar belakang keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, 

Masalah sosial 
- Kemiskinan 

 

Eksploitasi Anak jalanan sebagai pengemis  

Bentuk-bentuk 

eksploitasi 

Upaya pemerintah kota semarang 

Dalam menagani anak jalanan  

Latar belakang 

terjadinya 

eksploitasi 

Dampak 

eksploitasi anak 

terhadap anak 

jalanan dan 

masyarakat  
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oleh karena itu orang tua mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis di 

jalanan untuk mencari nafkah demi mempertahankan hidup keluarganya. 

Padahal orang tua mengetahui dampak dari mengeksploitasi anaknya. Tapi 

mereka tidak ada pilihan lain selain menyuruh anaknya bekerja demi 

kelangsungan hidupnya. Dengan keadaan seperti inilah pemerintah kota 

Semarang harus memikirkan bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk 

menangani masalah anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

 Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasanya maupun dalam peristilahannya 

(Moleong, 2010:4). 

 Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2010:5) menyatakan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, dimana dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut 

penjelasan berupa uraian dan analisa yang mendalam. Dalam metode ini 

diharapkan pembaca dalam membaca tulisan ini seolah-olah terlibat didalamnya 

dan dapat mengikuti alur cerita seperti saat berada pada lokasi sesungguhnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitianya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kawasan Simpang 

Lima Semarang meliputi Citra land, Living plassa dan matahari yang merupakan 

salah satu tempat anak jalanan berada. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

lokasi penelitian yang dekat dengan tempat tinggal penulis yang masih satu 

lingkup yaitu kota Semarang.  

C. Fokus  Penelitian 

37 
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Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. 

Masalah yang bertumpu pada fokus dalam penelitian kualitatif bersifat 

tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih 

tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.  

Fokus penelitian ini adalah eksploitasi anak jalanan sebagai 

pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang. Fokus penelitian ini dapat 

dirinci lagi kedalam sub-sub fokus penelitian yaitu: 

1. Latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di 

kawasan Simpang Lima Semarang 

a. Sosial 

b. Ekonomi 

c. Lingkungan  

2. Bagaimanakah bentuk eksploitasi anak jalanan pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang 

a. Eksploitasi anak oleh orang tua 

b. Eksploitasi anak oleh preman 

3. Bagaimanakah dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan 

masyarakat di kawasan Simpang Lima Semarang 

a. Pendidikan dan Kesehatan 

b. Ketertiban dan keamanan 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber 

data tambahan.Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
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kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain  (Moleong 2002: 112). 

i. Sumber Data Utama 

 Sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan dilakukan 

melalui wawancara. Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informan adalah: 

1) Staf Pengurus anak jalanan pada Dinan Sosial Pemuda dan Olahraga 

yaitu: ibu Primasari, Bapak Adi Pratondo dan Bapak Budi 

2) Anak jalanan kawasan Simpang Lima Semarang yang berjumlah 7 

orang yaitu: Istad, Alex, Rangga, Siti, Rama, Vian dan Adi 

3) Orang Tua anak jalanan Yaitu Yuni, Baryadi dan Suratmi 

4) Bowo Selaku koordinator anak jalanan 

5) Masyarakat atau pengunjung kawasan Simpang Lima Semarang yaitu 

Budi Hartono, Dewi dan Lia 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

terdahulu (Moleong 2002: 157). Untuk penelitian ini data sekundernya 

berupa buku, dokumen berupa data anak jalanan kota Semarang yang 
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diperoleh dari Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga dan surat kabar 

yang terkait dengan Anak Jalanan yaitu Kompas mahasiswa edisi 85. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Pada saat melakukan observasi peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian yakni kawasan Simpang Lima Semarang. Peneliti melakukan 

observasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan anak jalanan kawasan 

Simpang Lima Semarang dari kegiatan mereka mencari uang dengan cara 

mengemis hingga kegiatan disela mereka beristirahat dari pekerjaannya 

sebagai anak jalanan pengemis. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur karena dalam wawancara 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur karena 

dalam pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan 

sehari-hari.  (Moleong, 2010:190). 

Wawancara dilakukan secara luwes, akrab dan penuh 

kekeluargaan. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh data dari 

informan berupa informasi yang sebenarnya, wawancara dilakukan 

terhadap anak jalanan di kawasan Simpang Lima kota Semarang,  

orang tua anak jalanan, mas Bowo, serta masyarakat di sekitar wilayah 

Simpang Lima Semarang.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda,  

laporan penelitian dan dokumen resmi. Dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan 

eksploitasi anak jalanan dan buku tentang kesejahteraan rakyat kota 

Semarang yang diperoleh dari BPS Semarang serta dokemen tentang 

data anak jalanan kota Semarang dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olah 

Raga. 

F. Trianggulasi Data 

Adalah tehnik pemeriksaan data untuk menguji keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moloeng,2010:178). 

Menurut Patton dalam (Moleong, 2010:330) Triangulasi dengan 

penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melaui waktu dan alat yang 

berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 
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4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

 Trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Trianggulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

G. Metode analisis data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2010:248) analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang 

merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Adapun pengolahan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap-tahap 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. 

b. Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “ kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

c. Penyajian Data 

 Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

d. Verifikasi 

 Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk 

membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti. Maka makna-

makna yang muncul sebagai kesimpulan dan teruji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya. Tahapan-tahapanya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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(Matthew B. Miles, 1992:20) 

Penyajian 

data 

Pengumpulan 
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Kesimpulan 
Reduksi Data 



45 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Data Diri Subjek Penelitian 

Tabel 2 

Data Diri Subjek Penelitian 

N

o 
Nama Umur Pendidikan Pekerjaan Alamat 

1 Istad 13 th Lulus SD Pengemis 
Kios Pasar Bulu 

Atas 

2 Alex 18 th Lulus SD Pengemis 
Pusponjolo 

Semarang 

3 Rangga 16 th Lulus SD Pengemis 
Kaligarang 

Semarang 

4 
Siti 

Fatima

h 

8 th 
Tidak 

Sekolah 
Pengemis 

Pusponjolo 

Semarang 

5 Rama 12 th 
Masih SD 

kelas 6 
Pengemis 

Gedung Batu Timur 

Semarang 

6 Vian 16 th Lulus SD Pengemis 
Sri Kuncoro 

Semarang 

7 Adi 13 th Lulus SD Pengemis 
Pasar Bulu 

Semarang 

Sumber: Hasil Penelitian Bulan April 2011 

2. Pengelompokan Subjek Penelitian dalam Jenis Anak Jalanan  

Berdasarkan penelitian terhadap anak jalanan di kawasan 

Simpang Lima Semarang terdapat dua golongan anak jalanan yaitu 

45 
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Children on the street dan children of the street. Dikategorikan sebagai 

Children on the street karena anak-anak memiliki kegiatan ekonomi 

sebagai pekerja di jalanan namun mereka masih memiliki hubungan yang 

kuat dengan keluarganya dengan kata lain mereka masih pulang kerumah 

bertemu dengan orang tuanya. Sedangkan di kategorikan sebagai 

Children of the srtreet karena anak-anak memiliki kegiatan penuh 

dijalanan baik secara sosial maupun ekonominya namun rata-rata dari 

mereka tidak tinggal bersama orang tuanya walaupun memang masih ada 

yang berhubungan dengan orang tuanya namun frekuensi pertemuan 

mereka tidak menentu. 

Tabel 3 

Kelompok Anak Jalanan yang Termasuk dalam Golongan 

 Children On The Street 

No Nama  

Anak Jalanan 

Umur Pendidi 

kan 

Terakhir 

1 Istad 13 th Lulus SD 

2 Rangga 16 th Lulus SD 

3 Siti Fatimah 8  th Tidak 

Sekolah 

4 Rama 12 th Masih SD 

Sumber: Hasil Penelitian Bulan April 2011 
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Tabel 4 

Kelompok Anak Jalanan yang Termasuk dalam Golongan 

 Children Of The Street 

No Nama 

Anak 

Jalanan 

Umur Pendidikan 

Terakhir 

1 Alex 18 th Lulus SD 

2 Vian 16 th Lulus SD 

3 Adi 13 th Lulus SD 

  Sumber: Hasil Penelitian Bulan April 2011 

3. Latar Belakang Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis 

di Kawasan Simpang Lima Semarang 

a. Ekonomi Keluarga yang Rendah (kemiskinan) 

Era globalisasi seperti sekarang ini, semua kebutuhan manusia 

semakin mahal sehingga banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan 

dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Krisis ekonomi tahun 

2007 mengakibatkan masyarakat sulit mencari pekerjaan terutama bagi 

masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat yang 

samasekali tidak pernah sekolah. Hal inilah yang dirasakan oleh 

masyarakat golongan menengah bawah, yang amat sangat susah mencari 

uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Kondisi seperti inilah yang 

memaksa mereka bekerja menjadi pemulung, pengamen bahkan 

pengemis dan mereka juga mempekerjakan anaknya untuk membantu 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Kehidupan ekonomi keluarga anak jalanan pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang dapat dikategorikan dalam kehidupan ekonomi 
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kebawah. Penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 200.000 

sampai 300.000 perbulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif 

banyak. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Yadok yang mengatakan 

bahwa: 

“Pekerjaan saya itu hanya supir angkot mbak jadi penghasilanya ya 

tidak tentu apalagi hasil saya narik itu harus dibagi dengan pemilik 

angkotnya mbak, wah penghasilan saya habis (sambil tertawa). Misalnya 

saya dapat 50.000 sehari, saya harus menyetor sekitar 37.000 baru 

sisanya buat saya mbak, uang segitu zaman sekarang ya tidak cukup 

sama sekali mbak” (wawancara 26 April 2011). 

Begitu juga dengan penuturan Yuni ibu dari Istad, yang 

mengatakan bahwa: 

“Walah mbak, wong aku iki cuma buruh cuci pekaian bayarane 200.000 

sebulan yo ora cukup-cukupo to mbak, gawe mangan wae pas-pasan 

banget. Po meneh anak ku ki telu mbak”(wawancara 26 April 2011). 

 

Terjemahan dari perkataan ibu Yuni 

“Gaji saya hanya 200.000 perbulan sebagai tukang pencuci / buruh 

mencuci pakaian sama sekali tidak cukup. Hanya bisa untuk makan saja. 

Di tambah anak saya ada tiga mbak”(wawancara 26 April 2011).  

Ibu Suratmi juga mengakui hal tersebut, yang mengatakan bahwa: 

“pendapatan saya sehari-hari sebagai pedagang asongan tidak mesti 

mbak paling banyak ya 20.000 sehari. Apalagi tidak ada yang membantu 

saya mencari uang karena saya sudah lama pisah sama suami mbak, uang 

20.000 itu ya dicup-cukupkan untuk makan berempat mbak” (wawancara 

27 April 2011).  

Akibat  penghasilan yang rendah tersebut, rumah kontrakan atau 

tempat tinggal mereka jauh dari kata layak, cenderung kumuh tidak 

terawat bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka yang 
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tidak memiliki tempat tinggal, biasanya berteduh atau tidur di pasar atau 

di tempat-tempat umum lainnya. 

Seperti yang terjadi pada Yanuarinda Ridho Ramadhan yang akrab 

disapa Rama, anak dari Bapak Baryadi, menyatakan bahwa : 

“Aku gak punya rumah sendiri mbak, kontrak di daerah Gedung 

Batu Timur kontrakannya jelek, dan berantakan tidak enak nya pas 

hujan mesti bocor”(wawancara 27 Mei 2011). 

Setelah saya mencoba mengecek kebenaran alamatnya, 

saya bertemu dengan Bapak Baryadi dan berkata kepada saya : 

“Iya Benar, saya bapaknya Rama, saya kontrak disini sudah lama, 

yah, beginilah kontrakan saya mbak kurang layak, gentengnya 

banyak yang rusak. Tapi mau bagaimana lagi tidak ada kontrakan 

lain yang lebih murah”. (wawancara 27 Mei 2011). 

 

 Selain tampat tinggal anak jalanan di rumah yang bukan 

miliknya atau kontrakan ada juga anak jalanan di kawasan 

Simpang Lima Semarang yang tinggal di pasar Bulu Semarang. 

seperti yang dijalani oleh ibu Yuni orang tua dari Istad yang sehari-

harinya tinggal di pasar Bulu karena keterbatasan dana yang tidak 

mampu mengontrak rumah bahkan membeli rumah. Oleh sebab itu, 

ibu Yuni beserta Istad memanfaatkan emperan kios dan wilayah 

pasar Bulu dalam untuk berteduh dari panas dan hujan. 

Seperti yang ditegaskan oleh ibu Yuni, yang megatakan bahwa: 

“Aku karo Istad wes sui tinggal neng kene (pasar Bulu) mbak. Piye 

meneh mbak, ora ono pilihan. Meh ngontrak ora ono duit. Duit 

ngemise istad yo ora cukup. Cuma cukup gawe mangan” 

(wawancara 27 Mei 2011). 

 

Terjemahan perkataan ibu Yuni: 
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“Saya dengan Istad sudah lama tinggal disini (pasar Bulu) mbak, 

mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain. Igin mengontrak tapi 

tidak ada uang. Uang hasil mengemis Istad tidak cukup, hanya 

cukup untuk makan” (wawancara 27 Mei 2011). 

 

Tempat tinggal atau kontrakan anak-anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang tidak memiliki fasilitas yang 

memadai.  Rumah kontrakan atau tempat tinggal anak jalanan 

sebagian tidak memiliki kamar mandi pribadi. Mereka buang air 

besar, buang air kecil dan mandi sehari-hari di kamar mandi 

tetangga dan ada juga yang memilih di pinggiran sungai Banjir 

Kanal Semarang. Seperti yang dialami oleh keluarga Rama dan 

Rangga. 

  Berikut penuturan Rama: 

“Saya tidak punya kamar mandi mbak. Rumah kontrakan ku itu 

memang asli tidak ada kamar mandinya. Biasanya di Kali Banjir 

Kanal itu mbak, saya buang air dan mandi. Kadang-kadang di 

sekolah mbak” (wawancara 27 Mei 2011). 

 

Begitu juga dengan Rangga yang menyatakan: 

 

“Tidak ada kamar mandi di rumahku mbak. Biasanya saya 

numpang tetangga sebelahku untuk buang air dan mandi. 

Tetanggaku baik mbak. Tidak pernah memarahi kalau saya, ibu 

dan kakak numpang ke kamar mandi” (wawancara 28 Mei 2011). 

 

Begitulah kondisi tempat tinggal anak jalanan Simpang 

Lima Semarang. fasilitas tempat tinggal mereka bisa dikatakan 

tidak layak. Diantara anak jalanan yakni Rama dan Rangga tidak 

memiliki fasilitas kamar kecil untuk mandi, buang air besar dan 

kecil di rumahnya. Bahkan Rama rela mandi di sungai Banjir 



51 

 

Kanal yang airnya kotor dan dapat menyebabkan penyakit terutama 

penyakit kulit. 

b. Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan 

 

Lingkungan tempat tinggal keluarga dan sekitar anak bergaul 

termasuk teman-teman anak dapat menjadi alasan anak itu turun ke jalan. 

Teman dapat mempengaruhi pikiran, perkembangan dan kelakuan anak. 

Dalam hal ini anak harus pintar memilih teman bergaulnya. Jika anak 

berada dalam pergaulan yang benar, kemungkinan besar anak akan 

tumbuh dan menjadi anak yang benar. Jika anak salah memilih teman 

bergaul, kemungkinan besar anak dapat terperosok ke dalam pergaulan 

yang salah apalagi tidak ada kontrol dari orang tua. Selain itu, anak akan 

lebih merasa nyaman dengan temannya daripada dengan orang tuanya 

ketika orang tua melalaikan tanggung jawabnya.  

Apabila teman-taman anak adalah lingkungan anak jalanan, 

secara tidak langsung anak bisa ikut-ikutan menjadi anak jalanan. Anak 

merasa nyaman dan bebas bergaul dengan anak jalanan karena kehidupan 

anak jalanan yang pada umumnya bebas, santai dan liar. Mula-mula anak 

meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bergaul dan bermain di 

terminal atau di jalanan, lama-kelamaan anak akan ikut-ikutan 

mengemis. Biasanya anak akan merasa senang dengan kegiatan barunya 

(mengemis) karena dengan mengemis mereka bisa mendapatkan uang.  

Seperti penegasan Istad yang mengatakan bahwa: 

“Selain ibu saya yang menyuruh mengemis, teman-teman saya 

juga banyak yang mengemis mbak. Tempat tinggal saya kan juga 

dekat dengan tempat kumpulnya anak-anak jalanan yang disuruh 

oleh mas Bowo, jadi saya pengen ikut mengemis juga mbak, selain 
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itu ibu saya juga tidak pernah melarang mbak” (wawancara 26 

April 2011). 

 

  Begitu juga Rama yang mengatakan bahwa 

 

“Saya ngemis banyak temanya mbak, dari SD Salomo Gedung 

Batu tampat saya sekolah itu banyak juga, awalnya saya diajak 

mereka kemudian saya mgomong ke bapak dan ibu saya, mereka 

malah senang kalau saya mau mengemis dan sering menyuruh saya 

ngemis mbak. Lama-kelamaan malahan orang tua saya memarahi 

saya kalau libur ngemisnya” (wawancara 28 April 2011).   
 

Selain Istad dan Rama bekerja menjadi pengemis karena orang 

tuanya, teman-teman bergaul mereka baik di lingkungan tempat tinggal 

atau sekolah mereka banyak yang menjadi anak jalanan. Tampat tinggal 

Istad yang tidak jauh dari tempat mangkal (kumpul) anak-anak jalanan 

yang di koordinir oleh Bowo yaitu di pasar Bulu, membuat Istad 

memberanikan diri untuk ikut serta menjadi anak jalanan. Selain Istad 

yang turun kejalan menjadi anak jalanan akibat teman bergaul, Rama 

juga mengalami hal yang sama. Teman sekolah Rama lumayan banyak 

yang menjadi anak jalanan pengemis. Awalnya Rama ikut-ikutan 

mengemis bersama teman-temanya satu sekolah di traffic light Gedung 

Batu Semarang kemudian Rama berbagi pengalaman dengan teman-

temanya tentang suasana mengemis di wilayah lain. Sampai pada 

akhirnya, Rama memutuskan menjadi anak jalanan pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang. Keputusan Rama yang ingin ikut teman-

temanya mengemis ini di dukung oleh ibunya yang bernama Endang.  

c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua 

Masalah sosial merupakan hubungan seseorang (anak jalanan 

pengemis) dengan masyarakat khususnya keluarga, karena keluargalah 
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yang mempunyai peran penting dalam kehidupan anak. Bagaimana sikap 

orang tua, hubungan orang tua (ayah dan ibu) dapat mempengaruhi anak 

turun ke jalan seperti sering terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, 

perpisahan yang disebabkan ayah atau ibu pergi dari rumah dan menikah 

lagi atau bahkan perceraian antara ayah dan ibu. Perceraian orang tua 

dapat mempengaruhi anak turun ke jalan menjadi anak jalanan karena 

anak merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari 

kedua orang tua anak sehingga anak tidak betah tinggal di rumah dan 

memilih pergi dari rumah walaupun anak tidak memiliki tujuan yang 

jelas ketika anak memutuskan pergi. Seorang anak akan merasa sedih 

dan amat sangat prihatin ketika kedua orang tuanya harus berpisah. Anak 

merasa takut terhadap masa depannya. Adi dan Rangga adalah salah satu 

contoh anak yang turun ke jalan menjadi anak jalanan karena perceraian 

orang tua mereka. Namun, Rangga lebih sedikit beruntung dibandingkan 

dengan Adi. Walaupun Rangga anak korban perceraian orang tuanya dan 

tidak di nafkahi lagi oleh ayah kandungnya karena ayahnya telah 

memiliki isteri lagi tetapi Rangga masih dapat tinggal bersama ibu dan 

kakaknya. Sedangkan Adi, setelah ayah dan ibunya bercerai. Adi 

ditinggal oleh orang tuanya pergi dan tidak mendapatkan informasi jelas 

terhadap keberadaan orang tuanya. Sampai Adi harus pergi ke Semarang 

untuk mengadu nasib demi mempertahankan hidup karena Adi tidak 

memiliki sanak saudara yang peduli terhadapnya. Selain perceraian orang 

tua, pertengkaran orang tua juga dapat mengakibatkan anak pergi dari 

rumah.   

  Seperti penegasan Vian bahwa: 
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“Saya sering sekali melihat bapak dan ibu saya bertengkar mbak, 

lama-lama saya males juga tinggal dirumah mbak, akhirnya saya 

sering menginap di rumah taman saya. Sampai akhirnya ibu saya 

pergi dari rumah mbak. (wawancara 27 April 2010).  

 

Rangga juga menegaskan bahwa: 

“Sejak bapak dan ibu saya cerai dan bapak saya nikah lagi sama 

orang Boyolali, saya terpaksa mgemis mbak, selain di suruh ibu 

saya juga pengen membantu ibu. Setelah cerai bapak saya itu tidak 

pernah ngasih saya uang mbak” (wawancara 25 April 2011).  

 

 Sikap orang tua yang sering memperlakukan anak tidak 

sewajarnya misalnya: sering memukuli, menganiaya dan berkata 

kasar kepada anak dapat menyebabkan anak tidak merasa nyaman 

dirumah dan memutuskan untuk pergi dari rumah.  

Seperti penegasan Vian bahwa: 

“Selain bapak dan ibu saya sering berantem, saya sering dimarahi 

dan dipukul mbak, pernah sampai tangan saya patah gara-gara 

dipukul ibu saya sama kayu. Padahal, saya hanya pengen ikut ibu 

saya pergi” (wawancara 27 April 2011). 

 

Adi juga membenarkan hal itu seperti penegasanya bahwa: 

“Saya tidak betah tinggal dirumah karena saya sering disabeti 

(dicambuk) sama ikat pinggange bapak mbak, sakit banget!, selain 

itu saya juga sering di marahi bapak, Padahal bapak memang jelas 

salah, bapak saya ki punya pacar lagi, saya sering lihat bapak 

berdua sama perempuan itu mbak, yo setiap habis lihat sampai di 

rumah saya pasti kena marah mbak, padahal saya yo tidak bilang 

ke ibu mbak. Makanya saya pergi saja dari rumah ke Semarang 

setelah bapak da ibu cerai” (wawancara 27 April 2011).   

 

Perlakuan kasar orang tua memang dapat menyebabkan 

anak lari dari rumah, karena anak merasa takut dan trauma bahkan 

merasa tidak nyaman ketika berada di rumah bersama orang tua 

mereka sendiri. Seperti yang terjadi pada Vian dan Adi. Selain 
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perceraian orang tuanya mereka memutuskan pergi dari rumah 

karena sering mendapatkan perlakuan kasar oleh orang tua mereka 

sendiri seperti: dicambuk, dipukul dan dimarahi. 

4. Bentuk Eksploitasi Anak Jalanan Pengemis di Kawasan Simpang Lima 

Semarang 

a. Eksploitasi Anak oleh Orang Tua 

Eksploitasi yang dlakukan oleh orang tua terhadap anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang meliputi berbagai masalah  

diantaranya: masalah ekonomi, masalah sosial (hubungan anak dengan 

teman sebayanya) dan masalah pendidikan. Masalah ekonomi 

diantaranya anak dipaksa bekerjakan oleh orang tua  dan uang hasil 

mengemis diminta oleh orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Masalah sosial diantaranya anak jalanan tidak diberi kebebasan 

melakukan aktifitas yang lain seperti bermain, belajar, dan bergaul 

dengan teman-teman yang lain. Mereka hanya bergaul dengan anak-anak 

sesama anak jalanan dan tidak mempunyai kebebasan bermain seperti 

anak-anak lainnya karena mereka mempergunakan waktu hanya untuk 

mencari uang. Sedangkan masalah pendidikan anak jalanan pengemis di 

kawasan Simpang Lima Semarang hanya sampai Sekolah Dasar (SD) 

bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan atau tidak pernah 

sekolah sama sekali. Sehingga terdapat anak jalanan yang tidak bisa 

membaca, menulis bahkan berhitung. Sungguh fenomena yang amat 

sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian 

dari orang tua terhadap dunia pendidikan. 
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Orang tua anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 

pada umumnya dari keluarga miskin atau tidak mampu sehingga mereka 

sampai hati mempekerjakan anaknya sebagai pengemis. Orang tua anak 

jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang tidak peduli akan bahaya 

yang diterima oleh anak mereka ketika di jalanan. Padahal anak-anak 

begitu rentan keadaanya apalagi ketika anak harusberada di jalanan dari 

pagi hingga malam bahkan ada anak-anak yang tidur di emperan toko. 

Orang tua anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang hanya 

berfikir sempit yakni terpenuhi akan kebutuhan sehari-hari dengan 

mempekerjakan anaknya  tanpa memikirkan keadaan anak mereka ketika 

mengadu nasib di jalanan sebagai pengemis.  

Pada umumnya anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 

bekerja untuk membantu ekonomi keuarga diantaranya untuk makan dan 

membeli perlengkapan sehari-hari (beras, gula, kopi. Sabun). Walaupun 

penghasilan mereka yang tidak begitu banyak yaitu antara Rp. 3.000 – 

Rp. 25.000/hari sudah bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga 

anak jalanan. Seperti yang dialami oleh Istad, Alex, Rangga dan Siti 

Fatimah yang disuruh oleh orang tua kandung mereka sendiri untuk 

bekerja sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang guna 

membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. 

Istad harus bekerja sebagai pengemis untuk membantu keluarga. 

Istad tidak mempunyai pilihan selain menjadi anak jalanan dengan 

bekerja menjadi pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang. Istad 

tidak memiliki modal pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik karena ia hanya memiliki ijazah SD. Di kota 



57 

 

besar seperti Semarang, ijazah SD bisa dikatakan tidak memiliki nilai 

jual atau tidak laku dalam mencari pekerjaan. Oleh sebab itu, Istad 

mengikuti jejak kakaknya  menjadi anak jalanan pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang untuk membantu ibunya dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Penghasilan Istad bekerja menjadi pengemis 

setiap harinya antara Rp. 5.000 – Rp.20.000. Semua uang hasil Istad 

mengemis diminta ibunya untuk membeli makan, sabun dan kebutuhan 

pokok lainya. Berikut ujarnya: 

“Saya disuruh ibu dan kakak ngemis, uang hasil ngemis saya saja diminta 

semuanya mbak. Saya tidak pernah di kasih. Kadang-kadang saya 

menyisihkan 5.000 dari pendapatan saya. Biasanya uang itu saya tabung 

mbak untuk beli kaos sama celana”  (wawancara 26 April 2011).  

 

Selain Istad yang mengalami eksploitasi oleh orang tuanya sendiri. 

Alex, Rangga dan Siti fatimah juga mengalami hal yang sama. Mereka di 

eksploitasi oleh orang tua kandung mereka  menjadi pengemis di 

kawasan Simpang Lima Semarang untuk membantu mencukupi 

kebutuhan keluarga mereka akibat kemiskinan yang dialami oleh 

keluarga mereka. 

Alek merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, Alex berusia 18 tahun 

yang beralamatkan di Pusponjolo Semarang. Ayahnya bekerja sebagai 

supir angkot (Angkutan Kota). Memang pekerjaan ayah Alek bisa di 

bilang lumayan, tetapi dengan keadaan anggota keluarga yang cukup 

banyak membuat penghasilan ayah Alex tidak bisa mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Disamping itu, mobil angkutan kota yang diwa ayah 
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Alex bukan miliknya sehingga mengharuskan ayah Alex memenuhi 

setoran kepada pemilik mobil angkot tersebut. 

Dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarganya, Alex 

disuruh orang tuanya bekerja. Karena pendidikan Alex yang hanya 

lulusan Sekolah Dasar (SD) mengakibatkan ia tidak mempunyai pilihan 

pekerjaan yang lebih baik. Alex terpaksa menjadi anak jalanan dan 

mengemis untuk mendapatkan uang. Penghasilan Alex sehari-hari antara 

10.000 sampai 20.000. uang tersebut sebagian diberikan kepada orang 

tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian dipergunakan 

Alex untuk membeli minuman keras. Alex tidak pernah tinggal bersama 

orang tuanya sejak ia menjadi anak jalanan. Alex pulang ke rumah hanya 

untuk menyetorkan uang hasil mereka mengemis. Ia lebih memilih 

tinggal di pasar Bulu Semarang bersama-sama denga temanya. Hal ini 

disebabkan orang tua Alex yang sering memarahinya. 

Seperti penuturan Alex sebagai berikut: 

“Uang hasil saya mengemis itu sebagian saya kasih ke orang tua mbak, 

tapi sebagianya buat saya. Biasanya saya gunakan untuk minum-

minuman dan makan mbak. Saya minumnya kan tidak setiap hari mbak, 

membeli minumanya juga patungan, jadi uangnya juga masih cukup buat 

makan to mbak. Saya makanya saja cukup sehari 2 kali sama nasi 

kucingan yang harganya 2.000 mbak”(wawancara 25 April 2011). 

Nasib Rangga tidak jauh berbeda dengan Alex yang merupakan 

teman mengemisnya. Sejak tahun 2004 Rangga menjadi anak jalanan. 

Ketika itu, Rangga duduk di bangku kelas tiga (3) Sekolah Dasar (SD). 

Rangga merupakan anak korban perceraian orang tuanya. Ayah Rangga 

mempunyai istri lagi yang sekarang tinggal di Boyolali dan tidak pernah 
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menafkahi Rangga beserta keluarganya. Rangga tinggal dengan ibu dan 

kakaknya. Pekerjaan ibu dan kakak Rangga yang hanya seorang 

pedagang asongan tidak dapat membantu perekonomian keluarga. Hal 

inilah yang menyebabkan Rangga harus bekerja sebagai pengemis di 

kawasan Simpang Lima Semarang. 

Seperti penuturan Rangga sebagai berikut: 

“Iya mbak, saya terpaksa harus bekerja sebagai pengemis di sini. Bapak 

saya punya istri lagi dan tidak pernah ngasih uang. Penghasilan ibu dan 

kaka saya  tidak mencukupi untuk kita sehari-hari. Untuk makan saja 

kadang masih kurang mbak”(wawamcara 25 April 2011). 

 Rangga disuruh bekerja oleh ibunya untuk membentu memenuhi 

kebutuhan keluarga termasuk untuk makan. Rangga mengemis sejak 

pukul 09.00 samapai 22.00 WIB di kawasan Simpang Lima Semarang. 

Rangga sudah tidak sekolah karena tidak ada biaya, Seharusnya saat ini 

Rangga duduk di bangku kelas satu (1) Sekolah Menengah Pertama 

(SMA). Keadaan ekonomi keluarga yang memaksa Rangga untuk tidak 

sekolah. Uang hasil Rangga mengemis juga tidak cukup untuk sekolah 

mengingat biaya sekolah sekarang mahal. Penghasilan rangga mengemis 

antara 5.000 hingga 15.000 perhari. Uang tersebut digunakan untuk 

makan dan sisanya diberikan kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan 

yang lainya. 

Hal seperti itulah yang dialami juga oleh Siti Fatimah. Siti 

fatimah yang biasanya di panggil “Siti” adalah anak yang berusia 8 

tahun. Ia tinggal di Puspunjolo Semarang. Siti anak ke dua dari dua 

bersaudara. Kakak Siti pergi dari rumah sejak ia masih kecil dan 
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sampai sekarang tidak di ketahui keberadaanya. Siti merupakan 

warga bukan asli Semarang melainkan warga asli Kudus, Siti 

diajak ibunya pindah ke Semarang sejak ia berumur 7 tahun. 

Awalnya sang ibu ingin mengadu nasib di Semarang dengan 

menjadi karyawati di salah perusahaan di daerah Kawasan Industri, 

tetapi nasib berkata lain. Ibu Siti yang hanya berbekal ijazah SD 

tidak bisa menjadi karyawati di perusahaan tersebut. Akhirnya ibu 

Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini berdampak 

terhadap Siti. Biaya hidup di Semarang yang mahal membuat 

orang tua Siti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

walaupun mereka hanya hidup berdua. Akhirnya ibu Sulikah (ibu 

dari Siti Fatimah) menyuruh anaknya mengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang. Siti merupakan anak jalanan yang masih 

baru di kawasan ini, ia baru bekerja 1 bulan oleh karena itu, 

penghasilannya masih sedikit antara 3.000 sampai 7.000. hal ini 

disebabkan ia masih takut untuk meminta-minta dan takut dimarahi 

oleh anak-anak jalanan yang lebih senior dibanding dengannya. 

Uang hasil Siti mengemispun semuanya diminta oleh ibunya. Siti 

tidak pernah dikasih upah walaupun hanya sekedar untuk membeli 

jajan.  

Berikut penegasan Siti: 
“Setelah ibu saya pindah ke Semarang ia menjadi galak sama saya. Ibu 

bilang katanya semua serba mahal kalau masih pengen makan kamu 

harus bekerja bantu ibu. Bekerja jadi pengemis juga tidak apa-apa yang 

penting ada uang. Akhirnya saya disuruh ngemis sama ibu saya, awalnya 

saya ditemani ibu saya tapi sekarang sudah tidak ditemani lagi. Yang 
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paling saya tidak suka uang saya ngemis semua diminta mbak, padahal 

ibu janji uang hasil ngemis itu mau di tabung untuk sekolah saya tahun 

ini. Tetapi tidak jadi mbak. Yah saya gagal sekolah mbak.(sambil 

menagis”) (wawancara 28 April 2011).  

 

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan dan 

lain-lain. Orang tua anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 

juga menyuruh anaknya bekerja untuk membayar sekolah seperti kasus 

yang dialami oleh Yanuarinda Ridho Ramadhan. Penghasilan Endang 

(orang tua Rama) tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya yang 

tergolong dalam keluarga besar, ditambah suaminya lalai akan tanggung 

jawabnya dengan tidak menafkahi keluarga secara kecukupan. Terpaksa 

Rama mencari uang dengan mengemis untuk biaya sekolah apalagi 

mendekati ujian dan kelulusan. Rama akan benyak membutuhkan biaya 

untuk membayar ujian dan rekreasi untuk perpisahan kelas di SD 

tempatnya sekolah. 

Seperti penuturan Rama sebagai berikut: 

“Saya sudah kelas VI sebentar lagi ujian, pasti saya harus bayar ujian 

yang dan rekreasi ke Jogja mbak. Bayarnya mahal!(ujarnya sambil 

membentak). Ibu saya pernah bilang ke saya kalau mau ikut rekreasi ya 

harus bayar sendiri. Ya akhirnya tidak ada pilihan lain selain saya harus 

mengemis mbak” (wawancara 28 April 2011).  

 

Rama di eksploitasi oleh ibunya untuk menjadi pengemis guna 

memenuhi kebutuhanya yakni untuk biaya sekolah. Selain itu, uang hasil 

Rama mengemis juga terkadang diminta ibunya untuk membeli beras dan 

sabun. Rama bekerja dari pukul 13.00 – 21.00 terkadang kalau hari 

minggu atau hari-hari libur Rama bekerja dari jam 09.00 – 22.00 bahkan 
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pernah sampai pagi dan tidak pulang kerumah. Penghasilan Rama 

mengemis memang lumayan banyak 

sehari dia bisa mendapatkan uang antara 10.000 – 25.000, tetapi 

kadang-kadang uang diminta oleh anak jalanan yang lebih dewasa atau 

senior. Dan hanya pulang membawa uang 10.000 – 15.000. 

b. Eksploiatasi Anak oleh Preman 

 

Selain orang tua kandung anak yang mengeksploitasi dengan cara 

mempekerjakan anak kandungnya, ada juga oknum preman yang 

mengeksploitasi anak. Di kawasan Simpang Lima Semarang terdapat 

beberapa anak jalanan yang dieksploitasi oleh preman yang bernama 

Bowo. Bowo disebut preman karena penampilannya yang galak, bertato, 

bertindik. Bowo mempekerjakan anak menjadi pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang. seperti kasus yang dialami oleh Arvian Nova 

Prasetyo. 

Arvian Nova Prasetyo adalah anak ke pertama dari dua 

bersaudara. Vian adalah anak bapak Yanto dan ibu Siti. Dahulu Vian 

beralamatkan di Jalan Sri Kuncoro Kalibanteng Semarang. Tetapi 

semenjak ibu Vian pergi bersama laki-laki pilihanya ke Bandung dan 

meninggalkan Vian beserta adik dan bapaknya, Vian sekarang tinggal 

bersama Bowo di daerah Pasar Bulu Semarang.  

Seperti penuturan Vian sebagai berikut: 

“Ibu saya minggat (pergi) meninggalkan saya, adik dan bapak mbak. 

Saya malu sekali, akhirnya saya pergi saja dari rumah dan ikut tinggal di 

pasar Bulu bareng mas Bowo” (wawancara 27 April 2011). 
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Vian memutuskan pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu. 

Sebelum kenal Bowo, Vian tinggal di rumah temanya di Bulustalan 

Semarang yang tidak jauh dari pasar Bulu. Selama tinggal disana, Vian 

sering jalan-jalan ke pasar bulu walaupun hanya duduk-duduk 

dipinggiran jalan. Hal inilah yang menjadi awal penyebab Vian kenal 

dengan anak-anak jalanan di wilayah Tugu Muda salah satunya bernama 

Fitri. Sampai pada akhirnya Vian dikenalkan  dengan Bowo (koordinator 

anak jalanan) oleh Fitri. Semenjak itulah Vian resmi menjadi anak 

jalanan. 

Vian disuruh bekerja oleh preman (koordinator anak jalanan) 

dengan cara mengemis sejak jam 09.00 hingga 22.00 di kawasan 

Simpang Lima Semarang. Pendapatan Vian mengemis diminta oleh 

Bowo. 

Seperti penuturan Vian sebagai berikut: 

“Ya pasti setor ke mas Bowo to mbak. Semuanya tak kasihke mas Bowo. 

Kadang-kadang yo setoranya kurang, setiap minggu harus setor 20.000. 

kalau saya dapat 25.000 ya yang 5.000 tak tabung to mbak. Biasanya 

kalau setoranya kurang ndak dikasih makan saya mbak” (wawancara  27 

April 2011). 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bowo, yaitu: 

“Memang saya menyuruh anak-anak setor ke saya seminggu itu 20.000 

mbak. Itu juga semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak 

mungkin juga kalau saya yang membiayai hidup mereka mbak” 

(wawancara 28 Juli 2011). 
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Penghasilan Vian dari mengemis sudah pasti diminta oleh Bowo. 

Setiap minggunya Vian beserta teman-temannya yang di koordinir oleh 

Bowo harus menyetorkan uang Rp. 20.000.  

Seperti penegasan Vian berikut: 

“Saya biasa menyetor ke mas Bowo 20.000 ribu mbak. Itu sudah target. 

Misal kurang ya dimarahi kadang dipukul, tapi sudah biasa mbak. Tapi 

misal dapat banyak enak mbak di kasih makan enak”(wawancara 27 

April 2011). 

Namun berbeda dengan penuturan Bowo yang mengatakan bahwa: 

“Memang benar saya menyuruh mereka setor uang mbak dan kalau 

setoranya kurang saya tidak pernah memberikan hukuman seperti 

memukul, menonjok atau melakukan kekerasan kepada anak-anak. 

Memang terkadang mereka saya hukum dengan tidak dikasih makan dan 

saya nasihati, itu hanya untuk memberikan pelajaran biar uang yang 

mereka dapatkan bisa disisihkan untuk keperluan mereka mbak 

(wawancara 28 Juli 2011). 

 Selain Vian, Adi juga salah satu korban eksploiasi anak yang 

dilakukan oleh Bowo. Adi adalah anak korban perceraian orang tuanya. 

Setelah orang tua Adi bercerai tepatnya tahun 2008, ayahnya pergi 

meninggalkan ibunya ke Jawa Timur dan sampai sekarang Adi tidak 

mengetahui keberadaan yang pasti tentang ayahnya. Ditambah lagi, 

setelah setahun ayahnya pergi ibu Adi juga turut pergi meninggalkanya 

bahkan Adi tidak mengetahui kemana ibunya pergi. Di Pekalongan Adi 

tidak memiliki keluarga. Ayah dan ibunya berasal dari Cirebon. Ia 

termasuk pendatang di Pekalongan dan tidak memiliki tempat tinggal 

tetap. Akhirnya, Adi memutuskan pergi dari Pekalongan  ke Semarang.  

Awalnya Adi beranggapan dengan pergi ke Semarang Adi bisa mencari 

kerja dan mendapatkan uang tanpa berfikir dampak ia akan terlantar 

karena tidak memiliki sanak saudara di Semarang dan tidak memiliki 
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modal yang cukup baik modal pendidikan dan uang. Oleh sebab itu, 

sesampainya di Semarang ia menjadi gelandangan tidak punya tempat 

tinggal dan nasib yang jelas. Adi mencari uang untuk makan sehari-hari 

dengan menjadi pengemis di kawasan stasiun Poncol. Pekerjaan 

mengemis di Poncol itu Adi lakukan sampai 6 bulan. Setelah Adi 

mengenal banyak teman anak-anak jalanan lainya dan mengetahui seluk 

beluk tentang anak-anak jalanan di Semarang, Ia memutuskan pindah 

lokasi ke Simpang Lima bersama temanya yang lebih dahulu menjadi 

anak jalanan di Simpang Lima Semarang. Berawal dari itulah Adi kenal 

dengan Bowo dan semenjak itu juga Bowo menyuruh Adi tinggal dan 

menjadi anak buahnya. Adi merasa takut jika menolak Bowo. Oleh sebab 

itu, Adi menyetujui tawaran Bowo yang ingin menjadikanya anak buah 

atau anak asuhnya.  

Adi di suruh mengemis oleh preman (koordinator anak jalanan) 

yang bernama Bowo. Adi bekerja mencari uang dengan mengemis dan 

hasilnya harus diserahkan ke Bowo. Penghasilan Adi dikelola oleh 

Bowo. Bowo pernah mengatakan kepada Adi jika penghasilanya 

digunakan untuk keperluan Adi sehari-hari seperti makan dan membeli 

perlengkapan lainya.  

 

5. Dampak Eksploitasi Anak  Terhadap Anak Jalanan dan Masyarakat di 

Kawasan Simpang Lima Semarang 

a. Anak jalanan 

Marginal, rentan dan eksploratif adalah istilah-istilah yang 

sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. 
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Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas 

jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan 

prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang harus 

ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi 

kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploratif 

karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat 

lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang 

sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak 

bertanggung jawab. Hal demikian akan berdampak buruk atau negatif 

bagi anak jalanan, baik itu yang digolongkan sebagai children on the 

street ataupun children of the street Diantaranya adalah: 

1) Bagi kesehatan 

Eksploitasi anak jalanan mengalami dampak buruk. Hal ini 

dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan perhatian khusus 

terhadap pelayanan kesehatan. Keberadaan anak jalanan yang 

sebagian besar waktu mereka berada di jalan dari pagi hari hingga 

larut malam dan kondisi alam yang tidak menentu dapat berakibat 

buruk bagi anak jalanan. Panas disiang hari, hujan disiang hari atau 

bahkan hujan dimalam hari dapat membuat kesehatan anak jalanan 

terganggu. Penyakit flu (pilek) dan batuk merupakan penyakit yang 

sudah biasa dialamai oleh anak-anak jalanan. Selain itu, akibat 

jadwal makan yang tidak menentu dan asupan gizi yang kurang baik 

mengakibatkan anak jalanan menderita sakit magg dan kurang gizi. 

Gangguan pernafasan, mengalami memar-memar di seluruh tubuh 

juga sering dialami anak jalanan karena rata-rata anak jalanan sering 
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merokok dan sering dipukuli oleh preman jika uang yang mereka 

dapat dari mengemis dibawah target.  

Seperti penuturan Adi 

“ pernah perut saya dan Vian dipukul mbak, gara-gara setoran kurang 

5000” (wawancara 05 Mei 2011). 

2) Bagi pendidikan 

Eksploitasi memiliki dampak yang  sangat buruk. Anak-anak 

jalanan kebanyakan putus sekolah karena sebagian besar waktu 

mereka berada di jalanan untuk mengais uang dengan mengemis. 

Sehinnga, mereka tidak bisa bersekolah akibatnya sebagian besar 

anak jalanan tidak bisa mengenali huruf dan angka apalagi untuk 

membaca, menulis dan berhitung. Anak-anak jalanan juga memiliki 

pengetahuan yang rendah. Mereka tidak mengerti pengetahuan 

umum seperti pengetahuan terhadap lima sila Pancasila.  

3) Bagi psikologis 

  Anak akan mengalami depresi, gampang menentang orang lain, 

dan trauma yang amat sangat besar karena anak jalanan sering 

mendapatkan perlakuan kasar oleh orang tuanya, preman yang 

mengkoordinir mereka dan tidak jarang juga mereka mendapatkan 

perlakuan kasar dari anak jalanan yang lebih senior. Tidak sedikit 

dari anak-anak jalanan yang mendapatkan tindak kekerasan atau 

bahkan penganiayaan.  
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Sedangkan dampak positif yang dialami oleh anak-anak jalanan yang 

tergolong di dalam children of the street adalah mereka dapat bertahan 

hidup dan memeroleh perlindungan dari seniornya atau yang meng-

eksploitasi mereka karena anak-anak yang tergolong dalam hal ini rata-

rata dari mereka tidak tinggal bersama keluarganya. 

b. Masyarakat 

Demikian halnya bagi masyarakat. Keberadaan anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang sangat mengganggu dan berdampak 

negatif. Diantaranya sebagai berikut:  

1) Membuat Resah Pengunjung kawasan Simpang Lima Semarang 

Selain di traffic light, tempat favorit anak jalanan adalah di 

trotoar jalan yang terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan 

dagangannya. Mereka meminta-minta kepada para  pembeli di kaki 

lima yang mereka datangi, dan tak jarang teman-teman mereka juga 

datang meminta-minta di tempat yang sama, sehingga para pembeli 

merasa tidak nyaman oleh keberadaan mereka yang selalu datang 

meminta-minta. Selain itu, anak-anak jalanan tidak jarang yang 

meminta dengan memaksa. Salah satu diantara mereka malah ada 

yang terus membuntuti korban (masyarakat yang ingin diminta). 

Memang seperti itulah fenomena anak jalanan. Disatu sisi mereka 

terhimpit oleh kebutuhan ekonomi yang rendah yang berakibat 

mendesak mereka untuk berkelakuan sedikit memaksa kepada 

korbanya ketika sedang meminta-minta. Penampilan dan tutur bahasa 

mereka yang urak-urakan, bertindik, bertato, kumuh dan sering 

mengucap kata-kata kasar ini juga membuat masyarakat resah akibat 
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takut jika anak jalanan mendatanginya. Masyarakat sering 

beranggapan anak-anak jalanan tidak lain dari seorang berandal , 

yang bisa saja sewaktu-waktu berbuat jahat dan nekat kepada 

masyarakat jika tidak diberi uang. 

Seperti penuturan Lia salah satu karyawati di pusat perbelanjaan 

Simpang Lima, yang menyatakan sebagai berikut: 

“Takut juga si mbak sama anak-anak jalanan, mereka kadang 

memaksa kalau tidak dikasih. Saya pernah ngasih anak jalanan uang 

500 rupiah tapi mereka masih ngroyok saja” (wawancara 05 Mei 

2011). 

Namun berbeda penuturan Vian (anak jalanan pengemis) bahwa: 

“Kami tidak pernah memaksa kalau minta-minta mbak. Dikasih ya 

terima kasih tidak dikasihpun terima kasih (sambil tertawa)” 

(wawancara 28 April 2010). 

Anak-anak jalanan yang rata-rata berasal dari keluarga miskin, 

keluarga “broken home”(perceraian), bahkan berasal dari keluarga 

yang memang lingkungan tempat tinggalnya bermata pencaharian 

pengemis ini membuat mereka bergaya dan bersifat kasar serta keras. 

Tidak jarang dari mereka menghalalkan segala cara demi 

memperoleh uang untuk memnuhi kebutuhan mereka, salah satunya 

sebagai pencopet atau penjabret. 

Seperti cerita Ibu Dewi  

“Waktu itu, saya sedang pergi “dugderan”, disana kan rame sekali 

mbak. Ada anak-anak kecil yang meminta-minta kepada saya. Saya 

kasih uang 1000 rupiah, tak lama kemudian teman-temanya yang 

jumlahnya lebih dari 5 oarang pada nyusul dan meminta-minta uang. 

Mereka tidak saya kasih uang mbak. Tetapi mereka masih saja 

membuntuti saya. Sampai pada waktu saya sedang memilih-milih 



70 

 

guci dan akan membayarnya. Nasib! (bu dewi sambil membentak) 

tas saya malah di jamret sama anak-anak itu” (wawancara 05 Mei 

2011). 

Begitu juga penuturan Bapak Budi Hartono 

“Sewaktu saya pulang dari kantor, sengaja saya mampir ke Matahari 

Simpang Lima untuk menjemput istri saya mbak. waktu istri saya 

ingin memberikan uang kepada salah satu anak jalanan. Tapi tas istri 

saya dicopet. Nasibnya saya teriak minta tolong tapi pertolongan dari 

masyarakat sekitar parkir sepeda motor terlambat. Anak jalanan itu 

berhasil kabur. Tetapi kejadianya sudah lama mbak. sekitar 7 tahun 

yang lalu(sembari tertawa)” (wawancara 05 Mei 2011)  

 

2) Membuat Resah Masyarakat. 

  

Kehidupan anak jalanan yang sering sekali berkeliaran di jalan, 

meminta-minta pengguna jalan dengan memakai pakaian yang lusuh, 

rambutnya disemir, dan kadang-kadang berindik dan bertato 

menimbulkan stigma anak jalanan adalah anak yang nakal, sehingga 

masyarakat sekitar tempat tinggal anak jalanan tersebut menjadi 

resah dan khawatir jika anak mereka bergaul dengan anak jalanan. 

Mereka tidak memperbolehkan anak-anaknya berteman dengan anak 

jalanan tersebut, karena takut anak-anak mereka terpengaruh 

kehidupannya yang terkenal liar, bebas dan urakan sehingga dapat 

menyebabkan anak akhirnya ingin ikut menjadi anak jalanan juga. 

Seperti cerita Pak Adib,  

“ Saya sering khawatir bila anak saya dekat dengan Rama, karena 

Rama kan anak jalanan, saya jadi takut jika anak saya ikut-ikutan 

jadi anak jalanan mbak. Disini banyak juga yang jadi anak jalanan 

selain Rama mbak, tapi anak saya sering bermainya sama Rama. 

Makanya anak saya kadang tak marahi jika bermain sama Rama”  

(wawancara 28 Mei 2011). 
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Orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan teman 

bargaul yang benar dan baik. Jika taman bergaul anak itu orang yang 

baik tidak jarang anak juga akan menjadi anak yang baik pula. 

Teman juga dapat membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, 

orang tua melarang jika anaknya bertaman atau bergaul dengan anak 

jalanan yang terkenal liar dan nakal. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Latar Belakang Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis 

di Kawasan Simpang Lima Semarang 

a. Masalah Ekonomi Keluarga 

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan 

kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat 

memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan 

sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari.  

Banyak hal yang melatar belakangi seorang anak menjadi 

anak jalanan. Salah satunya faktor ekonomi yakni kemiskinan. 

Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. 

Selanjutnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan, 

papan sebagai tempat berteduh. 

Seseorang dikatakan miskin di tetapkan dengan menggunakan tolok 

ukur sebagai berikut: 
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ii. Tingkat pendapatan 

masyarakat yang bekerja itu memiliki pendapatan Rp. 300.000; / 

bulan atau lebih rendah. (Suparlan dalam Ahmadi, 2003:327). 

iii. Kebutuhan relatif 

Tolok ukur ini adalah kebutuhan yang biasanya berkenaan sewa 

rumah, biaya untuk kesehatan, biaya menyekolahkan anak, biaya 

untuk sandang pangan. 

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

umumnya anak jalanan di Kawasan Simpang Lima Semarang 

termasuk dalam golongan keluarga miskin. Hal ini disebabkan oleh 

rata-rata penghasilan orang tua mereka yang rendah yakni antara 

200.000 – 300.000/bulan dan serba kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Selain itu tempat tinggal atau rumah tinggal 

mereka bukan milik pribadi. Ada beberapa anak jalanan yang 

mengontrak rumah akibat tidak memiliki dana yang cukup untuk 

membeli atau membangun rumah sendiri. Fasilitas rumah kontrakan 

dari anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang juga 

tidak lengkap. Rumah tempat tinggal anak jalanan tidak tersedia 

fasilitas kamar mandi, rumah tinggal anak jalanan di kawasan 

Simpang Lima semarang juga beralaskan tanah. Anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang juga banyak yang putus sekolah 

akibat tidak adanya biaya untuk mereka melanjutkan pendidikan. 

Padahal, banyak anak-anak jalanan yang masih usia sekolah baik 

pada jenjang SD maupun SMP.  
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Fenomena seperti itulah yang menyebabkan para orang tua 

khususnya orang tua anak jalanan di kawasan Simpang Lima 

Semarang mengeksploitasi anaknya untuk bekerja sebagai pengemis 

guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga.   

Pernyataan di atas sesuai dengan ciri-ciri kemiskinan yang di 

ungkapkan oleh Amin Rais (dalam Hana,2010:9) yaitu: 

Kemiskinan Absolut adalah absolut adalah suatu kondisi dimana 

tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan 

pendidikan. 

b. Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan 

Seorang anak turun kejalan menjadi anak jalanan dapat 

disebabkan karena lingkungan anak tinggal yang memang 

banyak anak jalanan dan lingkungan atau komunitas anak 

bergaul yaitu teman anak bergaul sehari-hari baik teman di 

sekolah, rumah maupun teman bergaul lainya yang anak kenal. 

Seperti yang terjadi terhadap Rama dan Istad anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang, yang dieksploitasi oleh 

orang tuanya dengan cara mengemis karena orang tua Rama 

dan Istad mengetahui teman dan lingkungan sekitar tempat 

tinggal mereka banyak anak yang menjadi anak jalanan. Oleh 

karena itu, orang tua Rama dan Istad mendorong anaknya 

untuk ikut menjadi anak jalanan.   
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c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang 

Tua 

Hubungan orang tua yang tidak harmonis dengan anak, 

sering terjadi kekerasan terhadap anak atau bahkan kekerasan 

antara ayah dan ibu yang berakibat kepada perceraian ini 

mengakibatkan seorang anak turun ke jalan dan keberadaan 

anak tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab dengan cara mengeksploitasi mereka untuk 

memperoleh keuntungan. Anak tidak merasa bahagia tinggal 

bersama kelurga ketika orang tua lalai akan tanggung jawabnya 

dan kewajiban sebagai orang tua serta tidak mampu 

menerapkan fungsi keluarga kepada anak  yang seharusnya 

dijalankan dan dipenuhi.  

Menurut Ustad. Drs. Muhammad Thalib Muhammad 

(2005:71-115) terdapat 5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap 

anak, yaitu: 

1) Menafkahi 

2) Tidak mengurangi hak-hak anak   

3) Mendidik akhlak 

4) Berlaku adil 

5) Memperlakukan anak dengan lembut dan kasih sayang 

Berdasarkan teori  tanggung jawab orang tua 

dengan anak. Rata-rata anak jalanan di kawasan Simpang 

Lima Semarang tidak mendapatkan pemenuhan akan hal 
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itu. Orang tua mereka tidak sadar bahwa anak adalah 

amanah yang amat sangat berharga dalam sebuah keluarga. 

Seharusnya orang tua menjaga, merawat dan memberikan 

kasih sayang, menafkahi, berlaku adil, mendidik akhlak 

memenuhi hak anak. Merawat anak adalah tanggung jawa 

orang tua, orang tua memang seharusnya merawat dan 

memberikan kasih sayang penuh terhadap anak-anaknya  

bukan menyakitinya hingga berdampak anak lari dari 

rumah dan lebih memilih tinggal dijalanan seperti yang 

terjadi pada anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima 

Semarang. menafkahi juga termasuk tanggung jawab orang 

tua. Tidak sepantasnya orang tua menyuruh anaknya 

bekerja sebagai pengemis apa lagi usia mereka masih 

tergolong dalam usia anak-anak yang seharusnya sekolah 

dan menikmati masa bermain bersama dengan teman-

temanya. Tetapi hal inilah yang terjadi dengan anak-anak 

jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang rata-rata dari 

mereka di suruh oleh orang tua untuk bekerja mencari 

nafkah sebagai pengemis dan mereka tidak mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kasih sayang serta 

perlindungan dari orang tua. Bahkan ada anak jalanan di 

kawasan Simpang Lima Semarang yang mengemis untuk 

biaya sekolahnya. Padahal seharusnya pemenuhan biaya 
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pendidikan adalah tanggung jawab orang tua dan 

pemenuhan pendidikan merupakan hak anak yang harus 

dipenuhi oleh orang tua. Jika demikian, orang tua tersebut 

tidak mampu memenuhi hak anaknya. 

Tidak mengertinya orang tua terhadap fungsi 

keluarga seperti yang diungkapkan Khairudin dalam 

(Sosilogi Keluarga, 2002:48) terutama fungsi afeksi juga 

dapat melatar belakangi anak turun kejalan. Sikap orang tua 

yang tidak baik seperti: sering memarahi anak, berlaku 

kasar terhadap anak dan tidak pernah mencintai anaknya 

juga dapat menjadikan anak lari ke jalan dan menyebabkan 

terjadinya eksploitasi oleh orang lain yang tidak 

bertanggung jawab. Seharusnya orang tua mampu bersikap 

lebih sabar dalam menangani anak. Jika anak memiliki 

masalah tidak seharusnya orang tua berlaku kasar dalam 

menyelesaikan masalah dengan anaknya. Karena hal itu 

dapat menyakitinya.  

 

2. Bentuk Eksploitasi anak jalanan pengemis di kawasan Simpang Lima 

Semarang 

Bentuk eksploitasi pada anak jalanan sangat beragam, diantaranya: 

bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh orang 

tua, bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh anak 
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jalanan yang lain dan bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang 

dilakukan oleh preman (Agustin Ratna Dewi, 2008:1). 

Bentuk eksploitasi anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima 

Semarang yaitu bentuk eksploitasi yang dilakukan orang tua dan yang 

dilakukan oleh preman. Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja 

sebagai pengemis oleh orang tua seperti yang dilakukan oleh orang tua 

Istad, Alex, Rangga, Siti, dan Rama. Orang tua mereka menyuruh 

bekerja tanpa memperdulikan hak anak. Orang tua merampas hak anak 

karena seharusnya anak-anak jalanan tersebut sekolah dan menikmati 

masa remaja mereka dengan semestinya seperti anak-anak yang lain. 

Tetapi sungguh fenomena yang memprihatinkan, diusianya yang masih 

kecil mereka sudah mengadu nasib untuk mengais rezeki sejak pagi 

hingga larut malam. 

Selain bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua ada juga 

yang dilakukan oleh preman seperti yang dialami oleh Vian dan Adi. 

Mereka disuruh oknum preman yang bernama Bowo untuk mencari 

uang. Walaupun Bowo termasuk orang yang baik terhadap mereka 

tetapi tidak sepantasnya ia melakukan tindakan eksploitasi terhadap 

Vian dan Adi karena Vian dan Adi sebenarnya masih anak-anak yang 

membutuhkan kasih sayang dan perlakuan yang baik. 

Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 yang 

tertuang dalam pasal 3 ayat 1 bahwa setiap anak dalam pengasuhan 
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orang tua, wali, pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

berhak mendapat perlindungan dan perlakuan 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidak adilan 

Berdasarkan UUPA No 23 Tahun 2002 diketahui bahwa anak 

jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang tidak mendapatkan 

perlindungan dan perlakuan karena 

a. Diskriminasi 

Anak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari orang tua, 

anak tidak diperlakukan adil seperti anak yang lain karena anak 

tidak mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah, anak tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, anak tidak 

tercukupi kebutuhan seperti kebutuhan makanan yang bergizi, 

pekaian dan tempat tinggal yang layak dan bersih. Selain itu anak 

tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 

b. Eksploitasi Ekonomi 

Anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima semaang di 

eksploitasi untuk bekerja sebagai pengemis dari pukul 09.00-22.00 

WIB. Penghasilan yang diperolehpun tidak semata-mata untuk 

anak melainkan harus dagi atau bahkan diminta sepenuhnya oleh 

orang tua dan koordinator anak jalanan yang mengkoordinir 

mereka. 

c. Penelantaran 
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Anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 

termasuk dalam anak-anak yang terlantar. Hal ini disebabkan 

setiap hari sebagian besar waktu mereka dihabskan di jalanan. 

Mereka mengais uang dari sejak pagi sampai larut malam, bahkan 

ada anak jalanan yang tidak pulang ke rumah. Selain itu anak tidak 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua.  

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

Anak jalanan selama di kawasan Simpang Lima Semarang 

bisa terlibat tindak kekerasan seperti: perkelahian dan pertengkaran 

dengan teman-temanya atau bahkan dengan koordinator mereka. 

Tidak jarang mereka dipukul, ditendang dan lain sebagainya jika 

uang setoran mereka kurang. Selain itu anak jalanan juga banyak 

yang berkelahi dengan teman sesamanya jika berebutan 

penghasilan. 

e. Ketidak adilan 

Anak jalanan mendapatkan perilaku tidak adil. Mereka 

tidak menikmati masa anak-anak untuk bermain dengan teman-

temanya, bergaul dengan teman-temanya dan tidak bisa sekolah 

seperti anak-anak pada umumnya.  

Berdasarkan teori eksploitasi ada beberapa kriteria pekerja 

anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut: 

a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang teralu dini. 

b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja 

c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis 

yang tak patut terjadi. 
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d. Upah yang tidak mencukupi 

e. Tanggung jawab yang terlalu banyak 

f. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan 

g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti 

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual 

(Hardius Usman, 2004:174). 

Berdasarkan teori eksploratif tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen yang bekerja 

di kawasan Simpang Lima Semarang merupakan bentuk pekerjaan 

yang eksploratif karena :  

a. Anak jalanan sebagai pengemis bekerja hampir seluruh waktunya 

berada di jalanan lebih dari 10 jam. Bahkan ada anak jalanan sebagai 

pengemis yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan kawasan 

Simpang Lima Semarang dari sejak akan tidur samapai tidur lagi 

karena mereka tidak pulang ke rumah. 

b. Anak jalanan sebagai pengemis banyak mempergunakan waktunya 

untuk bekerja mencari uang, mereka bekerja rata-rata 10 jam. 

Bahkan anak jalanan yang masih sekolah tidak ada waktu untuk 

belajar. Hal ini dikarenakan sepulang sekolah mereka langsung siap-

siap mengadu nasib di jalan untuk mencari uang hingga larut malam. 

c. Pekerjaan menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi anak, 

karena setelah anak menjadi anak jalanan, mereka dipandang 

masyarakat sebagai anak yang liar, tidak punya sopan santun, nakal 

dan pandangan negatif lainya. Selain itu di dalam masyarakat anak 

jalanan jaga sering mendapat cibiran dan mendapat larangan untuk 

bergaul dengan anak yang bukan anak jalanan. Hal ini di sebabkan 
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para orang tua takut jika anaknya bergaul dengan anak jalanan akan 

ikut-ikutan menjadi anak jalanan yang liar dan nakal. 

d. Anak jalanan memiliki tanggung jawab berat karena mereka harus 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Selain itu mereka juga harus bertanggung jawab menafkahi dirinya 

sendiri seperti: kebutuhan makan dan biaya untuk melanjutkan 

sekolah. 

e. Pekerjaan mengemis mengahambat akses pendidikan anak karena 

sebagian anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang putus 

sekolah dan bahkan ada anak jalanan yang tidak pernah sekolah sama 

sekali. 

f. Anak bisa terpengaruh oleh hal-hal yang negatif selama menjadi 

anak jalanan seperti: mabuk-mabukan, mengenakan tindik, 

menyemir rambutnya, mentato tubuhnya, merokok, berkata kasar dan 

jorok, bahkan ada anak yang membeli narkoba. 

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan 

seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. 

Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, 

nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui 

bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan 

dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak 

yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga 

mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman keras, 

perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada  

melakukan tindakan pembunuhan. Keadaan seperti itulah yang 
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terjadi dengan anak-anak yang berada di kawasan Simpang Lima 

Semarang. 

Anak jalanan yang bekerja di kawasan Simpang Lima Semarang 

yang menjadi responden dalam penelitian ini  benar di eksploitasi. 

Anak jalanan ini rata-rata masih usia sekolah, seharusnya mereka teta 

sekolah dan menik mati masa anak-anak dengan bahagia dan 

terpenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan serta kasih sayang dan 

perhatian dari orang tua. Namun anak jalanan tersebut harus 

menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di Simpang Simpang 

Lima untuk bekerja mencari uang dengan cara mengemis. Anak 

jalanan mulai mengemis dari jam 09.00 hingga 22.00. uang yang 

mereka peroleh dari hasi mengemis juga diminta oleh orang tua jika 

yang menyuruh orang tua. sedangkan yang dikoordinir oleh preman 

uang mereka juga diminta oleh koordinator mereka 

 

3. Dampak Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan 

Simpang Lima Semarang  

Eksploitasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan 

berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa 

dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah: 

a. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, 

penglihatan dan pendengaran. 

b. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal 
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c. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, 

perasaan dicintai dan diterima secara memadai 

d. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, 

kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan 

membedakan yang benar dan yang salah (Mapiare dalam 

Rahayu:2007:34). 

Berdasarkan dampak  eksploitasi pada tenaga kerja anak 

yang dikemukakan oleh (Mapiere dalam Rahayu 2007:34). Anak-

anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang juga 

mengalami dampak tersebut karena pertumbuhan fisik mereka 

terganggu termasuk kesehatanya secara menyeluruh. Hal ini 

terbukti dengan melihat keadaan anak jalanan yang memiliki 

tubuh kurus, hitam dan tidak terawat. Rata-rata dari anak jalanan 

sehari makan hanya 2 kali sehari itupun bukan makanan yang 

dikategorikan sehat karena tidak memenuhi kriteria dalam 

makanan 4 sehat 5 sempurna. Mereka hanya mengkonsumsi 

karbohidrat yang di peroleh dari nasi dan sedikit protein dari 

tempe atau kadang sedikit daging dari sebungkus “nasi kucing” . 

anak-anak jalanan juga mengalami gangguan tehadap 

pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka dan 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan 

normal. Hal ini disebabkan karena anak jalanan di kawasan 

Simpang Lima Semarang kebanyakan putus sekolah atau bahkan 

ada diantara mereka yang sama sekali tidak pernah sekolah. Oleh 

karena itu, mereka tidak megenali angka dan huruf apalagi 

menbaca dan berhitung. Selain itu hubungan anak jalanan orang 
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tua dan keluarganya juga kurang baik karena anak jalanan 

kebanyakan lebih memilih tinggal di jalan atau di emperan toko 

bersama dengan teman-temanya. Sehingga, intensitas bertemu 

antara anak dengan orang tua berkurang. Akibatnya tidak ada 

komunikasi lagi antara anak dengan orang tua serta keluarganya.  

Eksploitasi terhadap anak sebagai anak jalanan selain 

berdampak terhadap anak tersebut juga berdampak buruk bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mereka yang sering 

bergerompol atau berkumpul, bercanda tanpa memperhatikan 

sekitar dan tidak jarang juga berkata kasar ketika berkumpul 

dengan temanya yang menjadikan keberadaan mereka dirasa 

mengaanggu bagi sebagian pengunjung kawasan Simpang Lima 

Semarang dan masayarakat sekitar anak jalanan tinggal. Hal ini 

sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan ketika berada di 

kawasan Simpang Lima Semarang. disela waktu anak-anak 

jalanan tersebut beristirahat dan kawasan Simpang Lima sebagai 

tempat mereka mencari nafkah tidak begitu ramai, mereka 

memilih untuk mengerompol, bercanda dan dalam bercanda tidak 

jarang mereka mengeluarkan kata kasar. Tempat mereka 

berkumpulpun di pinggiran tempat parkir, dipinggiran jalan serta 

ditrotoar tempat pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. 

Hal ini tidak jarang mengakibatkan pengunjung kawasan Simpang 

Lima resah dan terganggu karena takut mendapatkan perlakuan 
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yang tidak baik dari mereka yang terkenal dengan anak jalanan 

adalah anak yang kasar, urakan dan kriminal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. KESIMPULAN 

 

1. Latar Belakang Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di 

Kawasan Simpang Lima Semarang, adalah : 

a. Ekonomi Keluarga yang Rendah (Kemiskinan) 

Kehidupan ekonomi keluarga anak jalanan pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang dapat dikategorikan dalam kehidupan ekonomi 

kebawah. Penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 200.000 sampai 

300.000 perbulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ditambah 

dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif banyak membuat beban 

pemenuhan kebutuhan yang berat bagi keluarga ekonomi rendah. 

b. Komunitas dan Pengaruh Lingkungan 

Lingkungan tempat tinggal dan sekitar anak bergaul termasuk teman-

teman anak dapat menjadi alasan anak itu turun ke jalan. Anak akan lebih 

merasa nyaman dengan temannya daripada dengan orang tuanya ketika orang 

tua melalaikan tanggung jawabnya. Apabila teman-taman anak adalah 

lingkungan anak jalanan, secara tidak langsung anak bisa ikut-ikutan menjadi 

anak jalanan. Mula-mula meninggalkan rumah dan keluarganya untuk 

bergaul dan bermain di terminal atau di jalanan, lama-kelamaan anak akan 

ikut-ikutan mengemis. Biasanya anak akan merasa senang dengan kegiatan 

barunya (mengemis) karena dengan mengemis mereka bisa mendapatkan 

uang. 

86 



87 

 

c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua 

Masalah sosial merupakan hubungan seseorang (anak jalanan 

pengemis) dengan masyarakat khususnya keluarga, karena keluargalah 

yang mempunyai peran penting dalam kehidupan anak. Hubungan orang 

tua (ayah dan ibu) dapat mempengaruhi anak turun ke jalan seperti sering 

terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, perpisahan yang disebabkan ayah 

atau ibu pergi dari rumah dan menikah lagi atau bahkan perceraian antara 

ayah dan ibu. 

2. Bentuk eksploitasi anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang yaitu 

bentuk eksploitasi yang dilakukan orang tua dan yang dilakukan oleh preman. 

Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis oleh orang tua 

seperti yang dilakukan oleh orang tua Istad, Alex, Rangga, Siti, dan Rama. 

Orang tua mereka menyuruh bekerja tanpa memperdulikan hak anak. Orang tua 

merampas hak anak karena seharusnya anak-anak jalanan tersebut sekolah dan 

menikmati masa remaja mereka dengan semestinya seperti anak-anak yang 

lain. Tetapi sungguh fenomena yang memprihatinkan, diusianya yang masih 

kecil mereka sudah mengadu nasib untuk mengais rezeki sejak pagi hingga 

larut malam. Selain bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua ada juga 

yang dilakukan oleh preman seperti yang dialami oleh Vian dan Adi. Mereka 

disuruh oknum preman yang bernama Bowo untuk mencari uang. Walaupun 

Bowo termasuk orang yang baik terhadap mereka tetapi tidak sepantasnya ia 

melakukan tindakan eksploitasi terhadap Vian dan Adi karena Vian dan Adi 

sebenarnya masih anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlakuan 

yang baik. 
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3. Anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang mengalami beberapa 

dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya, antara lain : 

a. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, 

penglihatan dan pendengaran. 

b. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal 

c. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, 

perasaan dicintai dan diterima secara memadai 

d. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, 

kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan 

membedakan yang benar dan yang salah (Mapiare dalam 

Rahayu:2007:34). 

Anak-anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang juga 

mengalami dampak tersebut karena pertumbuhan fisik mereka terganggu 

termasuk kesehatanya secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan melihat 

keadaan anak jalanan yang memiliki tubuh kurus, hitam dan tidak terawat. 

Rata-rata dari anak jalanan sehari makan hanya 2 kali sehari itupun bukan 

makanan yang dikategorikan sehat karena tidak memenuhi kriteria dalam 

makanan 4 sehat 5 sempurna. Mereka hanya mengkonsumsi karbohidrat 

yang di peroleh dari nasi dan sedikit protein dari tempe atau kadang sedikit 

daging dari sebungkus “nasi kucing” . anak-anak jalanan juga mengalami 

gangguan tehadap pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek 

angka dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan 

normal. Hal ini disebabkan karena anak jalanan di kawasan Simpang Lima 
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Semarang kebanyakan putus sekolah atau bahkan ada diantara mereka 

yang sama sekali tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, mereka tidak 

megenali angka dan huruf apalagi menbaca dan berhitung. Selain itu 

hubungan anak jalanan orang tua dan keluarganya juga kurang baik karena 

anak jalanan kebanyakan lebih memilih tinggal di jalan atau di emperan 

toko bersama dengan teman-temanya. Sehingga, intensitas bertemu antara 

anak dengan orang tua berkurang. Akibatnya tidak ada komunikasi lagi 

antara anak dengan orang tua serta keluarganya. 

B. SARAN 

1. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, 

perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi baik berbagi 

masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu menjalankan 

kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih 

sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakanya sebagai 

pengemis. 

2. Untuk pemerintah  yang harus dibenahi sebelum mengurusi masalah anak 

jalanan adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian bangsa. 

Bilamana perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak jalanan 

tersebut lama kelamaan akan berangsur-angsur hilang. 

3. Untuk Bowo seharusnya berlaku baik kepada anak-anak jalanan yang di 

koordinirnya, memberikan tempat tinggal yang layak dan mengasihi karena 

mas Bowo merupakan tempat untuk berlindung anak-anak jalanan tersebut 

dan sebagai pengganti orang tua anak jalanan karena rata-rata anak jalanan 

yang tinggal bersama mas Bowo merupakan anak-anak jalanan yang tidak 

bersama orang tuanya. 
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INSTRUMEN 

PEDOMAN WAWANCARA 

EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KAWASAN 

SIMPANG LIMA SEMARANG 

 

Rumusan masalah indikator Pertanyaan 

1. Latar belakang 

terjadinya    eksploitasi 

anak jalanan sebagai 

pengemis di kawasan 

Simpang Lima 

Semarang 

1.Ekonomi 1. Bagaimana keadaan 

ekonomi keluarga 

anda? 

2. Apakah pekerjaan 

anda? 

3. Berapa penghasilan 

anda setiap hari? 

4. Apakah penghasilan 

anda dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga 

sehari-hari? 

5. Apakah anda memiliki 

tempat tinggal sendiri? 

 2.Sosial 1. Bagaimana hubungan 

anda dengan anak 

anda? 

2. Bagaimana cara anda 

mengasuh anak anda? 

3. Bagaimana sharusnya 

sikap orang tua 

terhadap anaknya? 

4. Bagaimana sikap anda 

terhadap keluarga 

terutama kepada anak-

anak anda? 

5. Bagaimana hubungan 

anda dengan anggota 

keluarga? 

 3.Lingkungan 1. Bagaimana 

karakteristik 

lingkungan tempat 

tinggal anda? 

2. bagaimana respon 

lingkungan sekitar 

dengan aktifitas yang 

dilakukan dijalan? 

3. Dengan siapa saja anak 
anda bergaul? 

4. Apakah anda 

mengetahui teman 
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bergaul anak anda? 

5. Bagaimana keadaan 

lingkungan teman anak 

anda? 

 

2. Bentuk eksploitasi 

anak     jalanan 

pengemis di kawasan 

Simpang Lima 

Semarang 

1.Eksploitasi oleh 

orang tua 

1. Sejak kapan anda 

menjadi anak jalanan? 

2. Darimanakah anda 

mendapatkan 

informasi pekerjaan 

sebagai anak jalanan 

pengemis di kawasan 

Simpang Lima 

Semarang? 

3. Siapa yang menyuruh 

anda mengemis di 

kawasan Simpang 

Lima Semarang 

4. Apakah setiap hari 

anda bekerja sebagai 

pengemis di kawasan 

Simpang Lima 

Semarang? 

5. Mulai jam berapa anda 

melakukan aktifitas 

mengemis di kawasan 

Simpang Lima 

Semarang? 

6.  Kegiatan apa saja 

yang anda lakukan di 

kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

7. Apakah anda 

berpindah-pindah 

untuk mengemis? 

8. Apakah anda 

menyerahkan semua 

penghasilan anda 

kepada orang tua?   

 2.Eksploitasi oleh 

preman 

1. Siapa yang menyuruh 

anda mengemis? 

2. Sejak kapan anda 

kenal dengan beliau? 

3. Darimana anda kenal 

dengan beliau? 

4. Apakah teman bergaul 
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anda sejak kecil? 

5. Apakah anda di paksa 

mengemis? 

6. Apakah anda masih 

memiliki orang tua? 

7. Apakah orang tua anda 

mengetahui jika anda 

di eksploitasi sebagai 

pengemis oleh orang 

lain? 

8. Apakah orang tua anda 

mengenal beliau? 

9. Apakah orang tua anda 

tidak pernah melarang 

anda berteman dengan 

beliau? 

10. Mulai jam berapa anda 

mengemis? 

11. Bagaimana cara anda 

membegi pendapatan? 

Jelasan! 

3. Dampak eksploitasi 

terhadap anak 

jalanan dan 

masyarakat 

1.ekonomi Anak jalanan 

1. Berapakah pendapatan 

anda? 

2. Digunakan untuk apa 

sajakah pendapatan 

anda? 

3. Apakah pekerjaan 

anda sudah dapat 

membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga? 

Masyarakat 

1. Apa yang anda 

lakukan jika bertemu 

dengan anak jalanan? 

Apakah anda 

memeberinya uang? 

2. Berapa anda memberi 

uang kepada anak 

jalanan? 

3. Apakah keberadaan 

anak jalanan 

berpengaruh terhadap 
pendapatan anda? 

Jelaskan! 
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 2.Pendidikan dan 

kesehatan 

1. Apakah anda sekolah? 

Jika ya: 

1) Kelas berapa? 

2) Bagaimana cara 

anda membagi 

waktu antara 

sekolah, belajar 

dan mengemis? 

3) Apakah sekolah 

anda mengetahui 

selain sekolah anda 

juga mengemis? 

4) Bagaimana reaksi 

sekolah dan teman 

sekolah terhadap 

pekerjaan anda? 

5) Apakah anda 

pernah membolos 

sekolah? 

6) Apakah anda 

pernah mempunyai 

masalah dengan 

sekolah? 

7) Apakah anda 

termasuk siswa 

yang rajin 

8) Pernahkah anda 

mendapat 

peringkat kelas di 

sekolah? 

9) Peingkat berapa? 

Jika tidak: 

1) Apakah anda 

mengenal huruf 

dan angka? 

2) Apakah anda bisa 

membaca dan 

menulis? 

3) Apakah ada 

keinginan untuk 

sekolah? 

 

Kesehatan 

1. Dimanakah anda 

tinggal? 

2. Apakah lingkungan 
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anda tinggal itu bersih? 

3. Dimanakah anda 

mandi, buang air kecil 

dan buang air besar? 

4. Berapa kali sehari anda 

makan dan minum? 

5. Apa yang anda makan 

dan minum sehari-

hari? 

6. Apakah anda pernah 

merokok dan minum-

minuman keras? 

 3.Ketertiban dan 

keamanan 

1. Apasajakah kegiatan 

anak jalanan selain 

mengemis? 

2. Apakah keberadaan 

dan kegiatan anak 

jalanan  mengganggu 

ketertiban dan 

keamanan anda? 

Jelaskan! 

3. Apakah anda pernah 

mempunyai masalah 

dengan anak jalanan? 

Jelaskan! 

4. apakah anda pernah 

mendapati anak 

jalanan yang 

mencopet, merampas 

dan melakukan tindak 

kriminal lainnya 

terhadap orang yang 

tidak mau memberinya 

uang? Jelaskan! 
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Daftar Pertanyaan Untuk Anak Jalanan  

di Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   :  

Umur   : 

Nama orang tua : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: 

5. Mulai jalm berapa anda mengemis? 

Jawab: 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jawab:  

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab:  

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab:  

3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab:  

4) Apakah anda mempunyai orang tua? 

Jawab:   

5) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 
seseorang? 

Jawab:  

6) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 
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Jawab:  

7) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab:  

10. Berapakah pendapatan anda? 

Jawab:  

11. Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab:  

12. Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab:  

13. Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Tidak 

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab:  

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab:  

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab:  

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab:  

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab:  

6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab:  

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab:  

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab:   

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab:   

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab:   

14. Dimanakah anda tinggal? 

Jawab:  

15. Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: 

16. Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawan:  
17. Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab:  

18. Berapa kali anda makan? 



100 

 

Jawab:  

19. Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab:   

20. Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab:  
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Pedoman Wawancara  Orang Tua Anak Jalanan  

di Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Pertanyaan 

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 

Jawab: 

2. Apakah pekerjaan anda? 

Jawab: 

3. Berapakah penghasilan anda setiap hari? 

Jawab: 

4. Apakah penghasilan anda dapat memenuhi kebutuhan keluarga? 

Jawab: 

5. Apakah anda memiliki tempat tinggal sendiri? 

Jawab: 

6. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 

Jawab: 

7. Bagaimana cara anda mengasuh anak anda? 

Jawab: 

8. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap keluarganya? 

Jawab: 

9. Bagaimana sikap anda terhadap keluarga terutama kepada anak-anak anda? 

Jawab: 

10. Bagaimana hubungan anda dengan anggota keluarga? 

Jawab: 

11. Bagaimana karakteristik lingkungan tempat tinggal anda? 

Jawab: 

12. Bagaimana respon lingkungan sekitar dengan aktifitas yang dilakukan di 

jalan? 

Jawab: 

13. Dengan siapa saja anak anda bergaul dan berteman 

Jawab: 

14. Apakah anda mengetahui teman bergaul anak anda? 

Jawab: 

15. Bagaimana keadaan lingkungan teman anak anda? 

Jawab: 
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Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Istad 

Umur   : 13 Tahun 

Nama orang tua : Yuni 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang  

Alamat   : Kios pasar Bulu Semarang 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: 6 tahun lalu mbak. 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Kakak saya mbak, dia juga mengemis tapi di Tugu Muda 

Semarang mbak. 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Ibu mbak 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak kalau tidak mengemis setiap hari saya mau makan 

apa mbak 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 09.00 – 21.00 mbak 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta kadang ya guyon sama teman-teman mbak 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak  

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: Ya, diminta semua mbak. Tapi kadang-kadang paroan sama ibu 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

c. Ya 

d. Tidak 

Jawab: Tidak mbak saya disuruh ibu 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 

4) Apakah anda mempunyai orang tua? 
Jawab: Ya  

5) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 



103 

 

Jawab: - 

6) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

7) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: - 

C. Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 5.000 – 20.000 setiap hari 

D. Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan 

E. Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak 

F. Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Tidak mbak. saya semenjak lulus SD tidak bersekolah lagi 

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: - 

6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: - 

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya mbak 

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak tapi yang mudah, kalau tilusan bahasa Inggris saya 

tidak bisa 

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: sekarang sudah tidak pengen mbak.  

4) Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Kios pasar Bulu atas mbak 

5) Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 
Jawab: Tidak to mbak, Saya tinggale di pasar  

6) Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawan: Kamar Mandi pasar Bulu 
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7) Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali, pagi saja mbak sebelum mengemis biar seger 

8) Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak pagi dan malam 

9) Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: Pernah mgrokok. Minum juga mbak diajak teman mbak 

10) Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. sakit perut dan sesak nafas 
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Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Alex  

Umur   : 18 Tahun 

Nama orang tua : Yadok dan Hani 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Pusponjolo Semarang 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  Tahun 2000 mbak semenjak saya disuruh bapak 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Dari bapak saya mbak 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Bapak saya mbak, untuk membantu ekonomi keluarga juga 

mbak karena keluarga saya banyak saya lima bersaudara ditambah ibu 

dan bapak saya 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak, setiap hari saya mengemis mencari uang 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 09.00 – 22.00 mbak 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak. 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak, saya sudah menetap disini dan sudah senang di 

Simpang Lima mbak 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: Ya to mbak. Untuk bantu bapak sama ibu juga. Keluarga saya 

banyak mbak, saya 5 bersaudara. Kalau saya tidak kerja. Kasihan 

bapak 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

e. Ya 

f. Tidak 

Jawab: Tidak mbak, saya bekerja orang tua saya yang menyuruh 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 
3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 

4) Apakah anda mempunyai orang tua? 
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Jawab: - 

5) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: - 

6) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

7) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: - 

8) Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 10.000 – 20.000 setiap hari 

9) Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan, Jajan, kadang-kadang patungan sama teman beli minun 

sama rokok mbak dan di bagi ke bapak 

10) Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak 

11) Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Tidak mbak saya hanya lulusan SD  

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: - 

6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: - 

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya mbak, dahulu saya pernah sekolah  

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak saya pernah sekolah ya jelas bisa baca 

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: sekarang sudah tidak pengen mbak.  
G. Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Rumah saya pusponjolo, tapi saya tinggal sehari-harinya di pasar 

Bulu mbak kalau tidak ya di emperan toko. 
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4) Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Saya tinggal di pasar Bulu mbak jadi lingkunganya pasti kotor 

5) Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Kamar mandi pasar Bulu 

6) Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali mbak saya mandi kalau malam hari mbak. mandi di pasar 

Bulu 

7) Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak tapi tidak pasti waktunya terkadang pagi dan siang 

atau siang dan malam  

8) Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: Pernah mbak teman-teman banyak yang minum-minuman dan 

merokok juga mbak. 

9) Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. sesak nafas, batuk sakit perut 

 

 

 
 

 



108 

 

Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

 Nama   :  Rangga  

Umur   : 16 Tahun 

Nama orang tua : Suratmi 

Pekerjaan  : Pengamis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Kaligarang Semarang 

 

Pertanyaan 

Sejak kap Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Yanuarinda Ridho Ramadhan 

Umur   : 12 Tahun 

Nama orang tua : Baryadi / Endang 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Gedung Batu Timur Semarang 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  2009 mbak, sejak saya umur 10 tahun saya sudah ikut teman-

teman saya mengemis 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Teman sekolah SD di Gedung Batu mbak 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Bapak dan ibu saya mbak. ketika saya berbicara kalau saya ikut 

teman mengemis bapak dan ibu saya juga tidak pernah melarang saya 

mbak. 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas. hampir setiap hari saya bekerja di Simpang Lima 

mbak. 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 13.00 – 22.00 mbak. saya tidak dari pagi karena saya sekolah 

dulu mbak. 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak. saya di Simpang Lima hanya punya 

teman sedikit mbak. teman saya rata-rata mengemis di Gedung Batu 

mbak. Saya ke Simpang hanya bertiga dengan teman SD saya mbak. 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak. kalau pindah-pindah saya takut dijahati sama 

teman-teman yang lain. 
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8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

jawab: Ya to mbak. Untuk bantu bapak sama ibu juga. Selain itu, saya 

ada piknik sekolah mbak jadi saya harus membayarnya 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Ya 

Tidak 

Jawab: Tidak, saya mengemis karena banyak temanya selain itu orang 

tua saya juga mbak 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 

4) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: - 

5) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

6) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman 

dengan beliau? 

Jawab: - 

7) Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 10.000 – 15.000 setiap hari 

8) Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan, biaya sekolah dan piknik mbak 

9) Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak bisa bayar sekolah sendiri dan bayar piknik 

juga mbak. 

10) Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Ya, kelas VI SD mbak 



110 

 

 

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: Pagi sekolah siang mengemis mbak.  

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: Tidak tahu mbak kalau tau paling saya sudah dipanggil kepala 

sekolah dan diberi peringatan mbak 

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: Diam saja mbak karena sekolah tidak tau 

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: Pernah mbak gara-gara pulang sampai malam banget wakti di 

Simpang Lima ada konser jadi saya sampai pagi di Simpang 

Lima jadi tidak sempat sekolah 

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: Ya masalah telat bayar SPP sama bolos sekolah 

6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: Tidak juga mbak. saya kadang-kadang bolos sekolah 

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: Tidak mbak. Saya tidak siswa yang pintar jadi tidak dapat 

peringkat 

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya jelas mbak saya mengenal huruf dan angka saya kan 

sekolah mbak 

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak tapi yang mudah, kalau tilusan bahasa Inggris saya 

tidak bisa 

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: Ya jelas mbak, saya pengen tetap sekolah terus walau harus 

cari uang sendiri dengan mengemis 

4) Dimanakah anda tinggal? 
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Jawab: Gedung Batu Timur mbak daerah panggung 

5) Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Tidak mbak mbak. lingkungan kumuh dekat sungai banjir 

kanal mbak 

6) Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Kamar Mandi tetangga kadang-kadang di Banjir Kanal 

7) Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali mbak. pagi saja  

8) Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak, pagi dan siang. Kalau malam sepulang mengemis 

langsung tidur dan lupa makan 

9) Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: tidak pernah mbak, saya dimarahi ibu kalau merokok dan 

minum-minuman keras 

10) Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Sesak nafas mbak dan sakit perut gara-gara tidak 

makan 

11) anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  Tahun 2004 mbak, sejak bapak cerai sama ibu. 

12) Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ibu saya yang memberi tau mbak. 

13) Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Ibu saya mbak untuk makan dan untuk membeli keperluan 

lainya misalnya saja sabun, pasta gigi dan yang lainya mbak. 

14) Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak ini sudah menjadi kegiatan saya sehari-hari. 

15) Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: mulai mengemisnya jam  09.00 – 22.00 mbak. tapi kalau 

berangkat ke Simpang Limanya jem 05.30 mbak. 

16) Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

17) Jawab: Mengemis mbak. tapi kadang-kadang kalau sepi ya 

tongkrongan sama teman-teman 

18) Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: sya tidak pernah pindah-pindah tempat mbak. 

19) Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 
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20) Jawab: Ya mbak, Saya pengen membantu oran tua sama kakak cari 

uang. 

21) Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Ya 

Tidak 

Jawab: Tidak, yang menyuruh saya ibu mbak untuk membantunya 

Jika Ya 

22) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

23) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

24) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 

25) Apakah anda mempunyai orang tua? 

Jawab: Ya  

26) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: - 

27) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

28) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman 

dengan beliau? 

Jawab: - 

29) Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: Tidak pasti juga mbak. tapi biasanya antara 5.000 – 15.000 

setiap hari 

30) Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan dan membantu orang tua mbak untuk bayar kontrakan 

juga mbak. 

31) Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak. nyatanya ibu tetap menyuruh saya mengemis, 

berarti sudah dapat membantu 

32) Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Tidak sekolah lagi mbak 

33) Jika Ya 

Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 
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34) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

35) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

36) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

37) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: - 

38) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 

39) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: - 

40) Jika Tidak 

Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya mbak, dahulu saya pernah sekolah jadi saya mengatahui 

huruf dan angka 

41) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak, asal jangan bahasa asing saya bisa mebaca fasih 

mbak. 

42) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: Pengen mbak. tapi usia saya sudah terlambat jika masik SMP 

43) Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Kaligarang mbak. tapi rumah kontrakan mbak 

44) Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Tidak begitu bersih mbak 

45) Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Rumah tetangga mbak. kontrkan saya tidak ada kamar 

mandinya mbak 

46) Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali mbak. kalau pagi saja. Sepulang mengemis saya 

langsung tidur mbak 

47) Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak. pagi dan malam. kalau siang saya sibuk bekerja 

kadang-kadang lupa makan 

48) Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab:  Ya pernah merokok mbak. Tapi tidak pernah minum 

49) Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Sakit pilek saja 
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Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Siti Fatimah  

Umur   : 8 Tahun 

Nama orang tua : Sulikah 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simang Lima Semarang 

Alamat   : Pusponjolo Semarang 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab: Sejak pindah ke Semarang mbak. Umur 7 tahun 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ibu saya mbak. ibu sering menyuruh saya mengemis katanya 

untuk sekolah tapi sampai sekarang saya tidak disekolahkan padahal 

saya pengen sekali sekolah mbak 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Ibu saya mbak, sekarang ibu saya galak mbak sejak pindah ke 

Semarang saya jadi sering dimarahi apalagi kalau saya tidak mau 

mengemis mbak. 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak. memang sudah kerjaan saya seperti ini 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 09.00 – 22.00 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak. ibu saya tidak menyuruh saya pindah 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: Ya, diminta semuanya mbak, katanya untuk makan dan 

ditabung buat saya sekolah tapi sampai sekarang saya tidak 

disekolahkan. 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Jawab: Tidak, disuruh ibu 

Ya 

Tidak 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 

3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 
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4) Apakah anda mempunyai orang tua? 

Jawab: Ya  

5) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: - 

6) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

7) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: - 

8) Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: penghasilan saya sedikit mbak karena saya masih baru juga mbak. 

seharinya saya dapat  3.000 – 7.000. 

9) Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: di berikan ibu biat makan dan katanya ibu ditabung juga mbak. 

10) Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak. nyatanya unang saya sering buat ibu belanja untuk 

makan mbak 

11) Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Tidak, saya tidak pernah sekolah mbak 

 

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: - 

6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: - 

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Tidak mbak, saya tidak pernah sekolah ya saya tidak mengetahui 

huruf mbak. hanya bisa mengucapkan saja dari A sampai Z saya hafal tapi 
tidak pernah tau hurufnya seperti apa. 

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 
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Jawab: kalau membaca saya tidak bisa mbak. hurufnya saja tidak tau 

apalagi menulis 

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: Pengen mbak. saya pengen bisa sekolah seperti teman-teman 

saya mbak. 

4) Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Pusponjolo Semarang. tapi rumah kontrakan mbak. 

5) Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Lumayan bersih mbak.  

6) Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawan: Di kamar mandi rumah saya mbak. rumah kontrakan saya ada 

kamar mandinya 

7) Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali mbak. setiap pagi saja saya mandi kalau malam tidak pernah 

karena saya pulang ngemis sudah malam kadang-kadang jam 10 malam 

jadi malas mandi. 

8) Berapa kali anda makan? 

Jawab: saya makan 2 x sehari mbak. pagi dan malam. kalau siang tidak 

pernah makan mbak sampai perut saya sakit gara-gara tidak makan mbak. 

9) Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: Tidak pernah mbak. saya dimarahi ibu 

10) Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Paling pilek, sakit perut sama gatal-gatal mbak.  
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Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Yanuarinda Ridho Ramadhan 

Umur   : 12 Tahun 

Nama orang tua : Baryadi / Endang 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Gedung Batu Timur Semarang 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  2009 mbak, sejak saya umur 10 tahun saya sudah ikut teman-

teman saya mengemis 

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Teman sekolah SD di Gedung Batu mbak 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Bapak dan ibu saya mbak. ketika saya berbicara kalau saya ikut 

teman mengemis bapak dan ibu saya juga tidak pernah melarang saya 

mbak. 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas. hampir setiap hari saya bekerja di Simpang Lima mbak. 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 13.00 – 22.00 mbak. saya tidak dari pagi karena saya sekolah dulu 

mbak. 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak. saya di Simpang Lima hanya punya teman 

sedikit mbak. teman saya rata-rata mengemis di Gedung Batu mbak. Saya 

ke Simpang hanya bertiga dengan teman SD saya mbak. 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak. kalau pindah-pindah saya takut dijahati sama teman-

teman yang lain. 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: Ya to mbak. Untuk bantu bapak sama ibu juga. Selain itu, saya 

ada piknik sekolah mbak jadi saya harus membayarnya 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Ya 

Tidak 

Jawab: Tidak, saya mengemis karena banyak temanya selain itu orang tua 

saya juga mbak 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 
Jawab: - 

2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: - 
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3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: - 

4) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh seseorang? 

Jawab: - 

5) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: - 

6) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: - 

7) Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 10.000 – 15.000 setiap hari 

8) Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan, biaya sekolah dan piknik mbak 

9) Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: Lumayan mbak bisa bayar sekolah sendiri dan bayar piknik juga 

mbak. 

10) Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab: Ya, kelas VI SD mbak 

 

Jika Ya 

1. Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: Pagi sekolah siang mengemis mbak.  

2. Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: Tidak tahu mbak kalau tau paling saya sudah dipanggil kepala 

sekolah dan diberi peringatan mbak 

3. Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: Diam saja mbak karena sekolah tidak tau 

4. Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: Pernah mbak gara-gara pulang sampai malam banget wakti di 

Simpang Lima ada konser jadi saya sampai pagi di Simpang Lima jadi 

tidak sempat sekolah 

5. Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: Ya masalah telat bayar SPP sama bolos sekolah 

6. Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: Tidak juga mbak. saya kadang-kadang bolos sekolah 

7. Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: Tidak mbak. Saya tidak siswa yang pintar jadi tidak dapat 

peringkat 

Jika Tidak 

8. Apakah anda mengenal huruf dan angka? 
Jawab: Ya jelas mbak saya mengenal huruf dan angka saya kan sekolah 

mbak 

9. Apakah anda bisa membaca dan menulis? 
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Jawab: Bisa mbak tapi yang mudah, kalau tilusan bahasa Inggris saya 

tidak bisa 

10. Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: Ya jelas mbak, saya pengen tetap sekolah terus walau harus cari 

uang sendiri dengan mengemis 

11. Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Gedung Batu Timur mbak daerah panggung 

12. Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Tidak mbak mbak. lingkungan kumuh dekat sungai banjir kanal 

mbak 

13. Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Kamar Mandi tetangga kadang-kadang di Banjir Kanal 

14. Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali mbak. pagi saja  

15. Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak, pagi dan siang. Kalau malam sepulang mengemis 

langsung tidur dan lupa makan 

16. Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: tidak pernah mbak, saya dimarahi ibu kalau merokok dan minum-

minuman keras 

17. Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Sesak nafas mbak dan sakit perut gara-gara tidak 

makan 
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Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Arvian Nova P 

Umur   : 16 

Nama orang tua : Yanto 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Srikuncoro 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  Tahun 2008 mbak tepatnya sejak saya kenal Fitri anak jalanan di 

Tugu muda mbak.  

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: ya dari Fitri mbak. Saya dikenalkan Fitri dengan mas Bowo yang 

akhirnya saya ikut mas Bowo dan saya disuruh mengemis di kawasan 

Simpang Lima. 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Mas Bowo mbak 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan Simpang 

Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak. kan pekerjaan saya memang di Simpang Lima 

tempatnya mbak 

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 09.00 – 22.00 mbak 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak, tapi kadang-kadang bantu mas Bowo jaga 

warungnya 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak. saya sudah ditempatkan disini. Saya tinggal 

mengikuti saja. 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

Jawab: Tidak mbak. saya tidak punya orang tua. ibu saya pergi 

meninggalkan rumah dan tidak kembali kemudian bapak saya juga mbak 

ikut pergi meninggalkan saya dan adik sampai sekarang saya tidak tau 

kabarnya 

9. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Ya 

Tidak 

Jawab: Ya. Yang menkoordinir saya mas Bowo mbak 

 

Jika Ya 

1) Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

Jawab: Sudah lama mbak, sejak saya kenal Fitri  
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2) Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: Taman mbak. Namanya Fitri tapi dia mengemis di Tugu Muda 

3) Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: Tidak mbak 

4) Apakah anda mempunyai orang tua? 

Jawab: Ya punya mbak. tapi saya tidak tau keberadaanya. Saya tidak 

pernah ditengok, adik saya saja sampai dirawat oleh orang lain karena 

tidak pernah ditengok orang tua. sebenarnya saya juga dirawat sama 

tetangga, tetangga saya pengen menyekolahkan saya mbak tapi saya lebih 

memilih bebas di jalanan. Biar adik saya saja yang sekolah.  

5) Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: Tidak tahu. Mereka semuanya pergi meninggalkan saya mbak 

6) Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: Tidak mbak. orang tua saya tidak pernah mengetahui mas Bowo 

mengetahui kabar saya saja tidak pernah mbak. 

7) Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: Tidak pernah mbak. mereka kan tidak kenal dengan mas Bowo, 

mereka juga tidak perduli sama saya dan adik mbak 

10. Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 10.000 – 20.000 setiap hari 

11. Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan sama setor ke mas Bowo tapi kadang-kadang saya tabung 

juga mbak. buat adik 

12. Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: - 

13. Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

14.  a. Ya  

b. Tidak 

Jawab:  Tidak mbak. saya sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMP  

Jika Ya 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 

2) Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

3) Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

4) Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

5) Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 

Jawab: - 
6) Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 

7) Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 
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Jawab: - 

 

Jika Tidak 

1) Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya mbak, dahulu saya pernah sekolah samapi kelas 2 SMP saya 

keluar karena orang tua saya pergi meninggalkan saya mbak. kan tidak ada 

yang membiayai, walaupun sebenarnya saya ingin disekolahkan oleh 

tetangga saya. Tapi saya tidak mau mbak. malah saya nanti merepotkan  

2) Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak 

3) Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: sekarang sudah tidak pengen mbak.  

21. Dimanakah anda tinggal? 

Jawab:Rumah saya di srikuncoro, tapi saya ikut mas Bowo di pasar Bulu 

tinggalnya mbak. 

22. Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Saya tinggal di pasar Bulu mbak jadi lingkunganya pasti kotor. 

Lingkungan pasar mbak jadi ya kumuh 

23. Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Kamar mandi pasar Bulu mbak 

24. Berapa kali sehari anda mandi? 

Jawab: 1 kali kadang-kadang tidak mandi mbak 

25. Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali mbak pagi dan malam. Tergantung mas Bowo memberukan 

makan berapa kali mbak 

26. Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: Pernah mbak. diajak teman 

27. Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Pusing dan paling sering sering sakit perut gara 

makannya sedikit kadang-kadang telat makan juga 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Rekap Wawancara 

Anak Jalanan Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama   : Adi 

Umur   : 13 

Nama orang tua : Paino 

Pekerjaan  : Pengemis kawasan Simpang Lima Semarang 

Alamat   : Pasar Bulu 

 

Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan? 

Jawab:  Tahun 2008 mbak, sejak bapak dan ibu saya cerai dan pergi 

dari rumah.  

2. Darimanakah anda mendapatkan informasi pekerjaan di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Teman-teman saya, sebelum di simpang saya mengemis di 

poncol mbak 

3. Siapa yang menyuruh anda mengemis? 

Jawab: Mas Bowo 

4. Apakah setiap hari anda bekerja sebagai pengemis di kawasan 

Simpang Lima Semarang? 

Jawab: Ya jelas mbak. Memang mas Bowo menyuruh saya mengemis 

di Simpang Lima mbak. Mas Bowo tidak pernak menyuruh saya 

mengemis di tempat lain karena memang sudah dibagi seperti itu 

mbak.  

5. Mulai jam berapa anda mengemis? 

Jawab: 09.00 – 22.00 mbak 

6. Kegiatan apa saja yang anda lakukan dikawasan Simpang Lima 

Semarang? 

Jawab: Minta-minta tok mbak. Tapi ya kadang-kadang kumpul-

kumpul temen juga. 

7. Apakah anda berpindah-pindah umtuk mengemis? 

Jawab: Tidak mbak. Tempat saya kan memang disini selain itu mas 

Bowo juga sudah membagi-bangi tempat untuk teman-teman yang lain 

mbak 

8. Apakah anda menyerahkan semua penghasilan anda kepada orang tua 

anda? Jelaskan! 

9. Jawab: Tidak mbak saya mengemis ikut mas Bowo, saya juga tidak tau 

orang tua saya sekarang dimana, orang tua saya itu sudah bercerai dan 

pergi meninggalkan saya sejak saya masih kecil dan tinggal di 

pekalongan 

10. Apakah anda bekerja sebagai pengemis di koordinir oleh seseorang? 

Ya 

Tidak 
 

Jawab: Ya mbak, Mas Bowo yang enyuruh saya 

Jika Ya 
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1. Sejak kapan anda kenal dengan beliau? 

 Jawab: Sejak saya pergi dari Pekalongan trus mengemis di Poncol, 

kemudian diajak  teman pindah ke Simpang Lima dan dikenalkan sama 

mas Bowo oleh teman saya itu mbak 

2. Darimana anda kenal dengan beliau? 

Jawab: Taman mengemis di pocol mbak. Sebelum saya mengemis di 

Simpang Lima saya mengemis di Poncol mbak. Kemudian saya 

dikenalkan mas Bowo dan ikut mas Bowo 

3. Apakah teman bergaul anda sejak kecil? 

Jawab: Tidak mbak. Saya tidak kenal sama mas Bowo kan saya waktu 

kecil tinggal di Pekalongan sedangkan mas Bowo orang Semarang 

4. Apakah anda mempunyai orang tua? 

Jawab: Ya punya mbak. Tapi saya tidak tau dimana mereka tinggal 

5. Apakah orang tua anda mengetahui jika anda di eksploitasi oleh 

seseorang? 

Jawab: Tidak tahu. Mereka semuanya pergi meninggalkan saya mbak 

6. Apakah orang tua anda mengenal beliau? 

Jawab: Tidak kenal mbak.  

7. Apakah orang tua anda tidak pernah melarang jika anda berteman dengan 

beliau? 

Jawab: Tidak pernah mbak. Orang tua saya tidak mengenali mas Bowo. 

8. Berapakah pendapatan anda? 

Jawab: 10.000 – 25.000 setiap hari 

9. Digunakan untuk apa sajakah pendapatan anda? 

Jawab: Makan dan setor ke mas Bowo mbak 

10. Apakah pendapatan anda sudah dapat membantu orang tua anda? 

Jawab: - 

11. Apakah anda sekolah? Kelas berapa? 

 a. Ya  

b. Tidak 

Jawab:  Tidak mbak karena tidak ada biaya 

 

Jika Ya 

11. Bagaimana cara anda membagi waktu antara sekolah, belajar dan 

mengemis? 

Jawab: - 

12. Apakah sekolah anda mengetahui selain sekolah anda juga mengemis? 

Jawab: - 

13. Bagaimana reaksi sekolah dan teman terhadap pekerjaan anda? 

Jawab: - 

14. Apakah anda pernah membolos sekolah? 

Jawab: - 

15. Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan sekolah? 
Jawab: - 

16. Apakah anda termasuk siswa yang rajin? 

Jawab: - 
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17. Pernahkah anda mendapatkan peringkat? Peringkat berapa? 

Jawab: - 

Jika Tidak 

18. Apakah anda mengenal huruf dan angka? 

Jawab: Ya mbak, dahulu saya pernah sekolah tapi semenjak saya tidak 

diurus bapak dan ibu dan saya pergi ke Semarang, saya tidak sekolah.  

19. Apakah anda bisa membaca dan menulis? 

Jawab: Bisa mbak, saya pernah sekolah. 

20. Apakah ada keinginan untuk sekolah? 

Jawab: sekarang sudah tidak pengen mbak.  

21. Dimanakah anda tinggal? 

Jawab: Pasar Bulu mbak 

22.  Apakah lingkungan anda tinggal bersih? 

Jawab: Saya tinggal di pasar Bulu mbak jadi lingkunganya pasti kotor 

23. Dimanakah anda mandi, BAB, BAK? 

Jawab: Kamar mandi pasar Bulu 

24. Berapa kali sehari anda mandi? 

25. Jawab: 1 kali sehari, setiap pagi mbak. tapi tidak mesti juga, kadang 

tidak mandi. 

26. Berapa kali anda makan? 

Jawab: 2 kali. Pagi dan malam mbak. kalau siang saya kadang-kadang 

juga makan 

27. Apakah anda pernah merokok dan minum-minuman keras? 

Jawab: Pernah mbak 

28. Apakah anda pernah sakit? Sebutkan! 

Jawab: Pernah mbak. Paling sering sakit perut gara-gara telat makan, 

sesak nafas juga pernah mbak 
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Rekap Wawancara Orang Tua Anak Jalanan 

 Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama  : Yuni 

Umur  : 38 

Pekerjaan : Buruh cuci pakaian 

Alamat  : Kios pasar Bulu atas 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 

Jawab: Serba kurang mbak 

2. Apakah pekerjaan anda? 

Jawab: Tukang cuci pakaian 

3. Berapakah penghasilan anda setiap hari? 

Jawab: 200.000/bulan 

4. Apakah penghasilan anda dapat memenuhi kebutuhan keluarga? 

Jawab: Ya jelas tidak to mbak 

5. Apakah anda memiliki tempat tinggal sendiri? 

Jawab: Tidak mbak, mau ngontrak tidak ada uang 

6. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 

Jawab: Baik 

7. Bagaimana cara anda mengasuh anak anda? 

Jawab: Ya kalau nakal tak marahi kalau tidak nakal ya tidak di marahi 

mbak 

8. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap keluarganya? 

Jawab: Menyayangi  

9. Bagaimana sikap anda terhadap keluarga terutama kepada anak-anak 

anda? 

Jawab: Saya orangnya asli memang kasar kalau sama anak mbak 

10. Bagaimana hubungan anda dengan anggota keluarga? 

Jawab: Baik 

11. Bagaimana karakteristik lingkungan tempat tinggal anda? 

Jawab: Kumuh, cenderung tidak memiliki tatangga tetap karena berada 

di pasar 

12. Bagaimana respon lingkungan sekitar dengan aktifitas yang dilakukan 

di jalan? 

Jawab: tidak ada respon apa-apa 

13. Dengan siapa saja anak anda bergaul dan berteman? 

Jawab: kakanya dan teman-teman ngemisnya mbak 

14. Apakah anda mengetahui teman bergaul anak anda? 

Jawab: Tidak semua 
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Rekap Wawancara Orang Tua Anak Jalanan  

Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama  : Yadok 

Umur  : 43 Tahun 

Pekerjaan : Supir angkot 

Alamat  : Pusponjolo, Semarang 

Pertanyaan 

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 

Jawab: pas-pasan mbak. bahkan kurang 

2. Apakah pekerjaan anda? 

Jawab: Supir angkot jurusan karangayu-kalipancur 

3. Berapakah penghasilan anda setiap hari? 

Jawab: Tidak pasti mbak. Saya kan harus bagi-bagi sama yang punya 

angkot. paling dapatnya 13.000/hari 

4. Apakah penghasilan anda dapat memenuhi kebutuhan keluarga? 

Jawab: Ya jelas tidak mbak. penghasilan 13.000 tidak bisa buat apa-apa. 

Tanggungan saya juga banyak mbak ada anak-istri. 

5. Apakah anda memiliki tempat tinggal sendiri? 

Jawab: Ya mbak. di pusponjolo 

6. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 

Jawab: Kalau dengan Alex tidak baik mbak karena Alex sering sekali 

bantah omongan saya mbak. kalau di nasihati pasti bantah dan marah-

marah 

7. Bagaimana cara anda mengasuh anak anda? 

Jawab: ya seperti orang tua yang lain. Kalau tidak manut  ya saya marahi 

mbak 

8. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap keluarganya? 

Jawab: Seharusnya ya memberi kasih sayang ya mbak, selain itu 

mencukupi kebutuhan anak-anak tapi tidak ada pilihan lain mbak. gaji 

saya tidak cukup untuk hal itu. 

9. Bagaimana sikap anda terhadap keluarga terutama kepada anak-anak 

anda? 

Jawab: Saya keras mbak jika mendidik anak, kalau tidak menurut memang 

saya marahi mereka mbak. tujuan saya biar mereka hormat sama orang 

tuanya mbak 

10. Bagaimana karakteristik lingkungan tempat tinggal anda? 

Jawab: Beragam mbak. Ada yang miskin ada juga yang kaya 

11. Bagaimana respon lingkungan sekitar dengan aktifitas anak anda sebagai 

anak jalanan? 

Jawab: Ya tidak suka mbak, makanya Alex tidak saya suruh pulang ke 

rumah sehabis mengemis tapi kadang Alex pulang sendiri untuk memberi 

uang ke adiknya 

12. Dengan siapa saja anak anda bergaul dan berteman? 
Jawab: Ya banyak to mbak. tapi kalau Alex bergaulnya ya sama anak-anak 

jalanan. Tidak hanya Simpang Lima mungkin mbak 

13. Apakah anda mengetahui teman bergaul anak anda? 



128 

 

Jawab: Ya tidak tahu semua mbak. yang saya tau hanya yang pernah 

diajak pulang ke rumah 
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Rekap Wawancara Orang Tua Anak Jalanan 

 Kawasan Simpang Lima Semarang 

Nama  : Suratmi 

Umur  : 40 Tahun 

Pekerjaan : Pedagang asongan 

Alamat  : Kaligarang Semarang 

Pertanyaan 

1. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 

Jawab: Ya, pas-pasan mbak, karena kebutuhan keluarga banyak juga mbak 

2. Apakah pekerjaan anda? 

Jawab: Dagangan jajan, rokok mbak 

3. Berapakah penghasilan anda setiap hari? 

Jawab: tidak mesti mbak, namanya orang dagang ya kadang ramai kadang 

sepi. Tapi biasanya dapat 20.000/hari 

4. Apakah penghasilan anda dapat memenuhi kebutuhan keluarga? 

Jawab: Ya lumayan mbak, bisa untuk makan sama sewa kontrakan sudah 

mending 

5. Apakah anda memiliki tempat tinggal sendiri? 

Jawab: Tidak mbak, saya kontrak rumah kecil-kecilan, yah yang penting 

bisa buat berteduh walaupun tidak ada kamar mandinya, tidak berlantai 

juga mbak.  

6. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 

Jawab: Baik mbak. dengan Rangga baik dengan Tini juga baik 

7. Bagaimana cara anda mengasuh anak anda? 

Jawab: Ya kalau membantah, pasti saya marahi mbak. 

8. Bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap keluarganya? 

Jawab: menberikan kasih sayang, menyekolahkan juga mbak. Tapi 

bagaimana mbak, semenjak saya bercerai dari bapaknya Rangga saya 

hidup sendiri tidak ada yang membiayai, biaya hidup juga mahal. 

9. Bagaimana sikap anda terhadap keluarga terutama kepada anak-anak 

anda? 

Jawab: Baik-baik saja mbak, walaupu saya sering marah tapi saya tidak 

pernah memukuli anak saya. Walaupun mereka nakal mereka juga anak-

anak saya sendiri yang harus saya rawat mbak. hanya saja saya kurang 

memenuhi kebutuhan mereka mbak karena keterbatasan yang saya miliki 

10. Bagaimana hubungan anda dengan anggota keluarga? 

Jawab: Dengan anak baik, dengan bapaknya Rangga tidak begitu baik. 

Sudah jarang ketemu juga mbak. Bapaknya Rangga tinggal di Boyolali 

dan sudah menikah lagi mbak. 

11. Bagaimana karakteristik lingkungan tempat tinggal anda? 

Jawab: Beragam. Ada yang berpendidikan sampai perguruan tinggi, ada 

yang miskin ada juga yang kaya mbak. 

 
12. Bagaimana respon lingkungan sekitar dengan aktifitas anak anda sebagai 

anak jalanan? 
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Jawab: Kadang saya mendapat gunjingan mbak, selain itu jika mereka 

juga jaga jarak dengan keluarga saya mungkin mereka takut anak-anaknya 

ikut menjadi anak jalanan seperti Rangga.  

13. Dengan siapa saja anak anda bergaul dan berteman 

Jawab: Ya banyak to mbak, Teman sekolahnya waktu SD dulu juga 

banyak. Apalgi sekarang ini teman-temannya tambah banyak mbak. 

namanya juga anak jalanan sering hidup keliaran dijalanan.  

14. Apakah anda mengetahui teman bergaul anak anda? 

Jawab: Tidak semuanya tau mbak. kalau teman-temanya sekolah hampir 

saya kenal semua karena Rangga pernah mengajak teman-temanya main 

kerumah. Tapi kalau temanya sekarang tidak begitu kenal mbak. yang saya 

kenal ya Alex saja. 
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Rekap Wawancara Masyarakat 

Sekitar Anak Jalanan dan Pengguna Jalan Kawasan Simpang Lima Semarang 

 

Nama : Budi Hartono 

Umur : 29 Tahun 

Alamat : Perum Pasadena Semarang 

 

1. Apa sajakah kegiatan anak jalanan selain meminta-minta yang anda 

ketahui? 

Jawab: Mainan sama teman-temannya terkadang berantem juga mbak, 

saya juga pernah melihat mereka kumpul sama temanya dan 

minum-minum mbak tapi di pelabuhan Tanjung Mas Semarang 

2. Apakah keberadaan dan kegiatan  anak jalanan mengganggu ketertiban 

dan keamanan? Jelaskan! 

Jawab: Ya jelas mbak. Terkadang mereka tidak mengerti jika traffic light 

sudah berubah warna dari merah menjadi hijau, malah mereka asik 

bercanda dengan teman-temannya. Tak jarang juga dari mereka 

masih saja menggedor-gedor kaca mobil mbak. selain itu mbak 

sewaktu saya pulang dari kantor, sengaja saya mampir ke Matahari 

Simpang Lima untuk menjemput istri saya mbak. waktu istri saya ingin 

memberikan uang kepada salah satu anak jalanan. Tapi tas istri saya 

dicopet. Nasibnya saya teriak minta tolong tapi pertolongan dari 

masyarakat sekitar parkir sepeda motor terlambat. Anak jalanan itu 

berhasil kabur.  

3. Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan anak jalanan? Jelaskan! 

Jawab: Tidak mbak, saya tidak pernah memiliki masalah dengan anak-

anak jalanan dan memang tidak mau memiliki masalah dengan 

mereka mbak. 
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4. Apakah anda pernah mendapati anak jalanan yang mencopet, merampas 

dan melakukan tindak kriminal lainnya terhadap orang yang tidak mau 

memberinya uang? Jelaskan! 

Jawab: Tidak mbak, saya tidak pernah mendapati mereka melakukan hal 

seperti itu hanya saja mereka sering mengatakan pelit jika ada 

orang yang tidak memberinya uang. Tapi sudah biasa mbak. 
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Rekap Wawancara Masyarakat 

Sekitar Anak Jalanan dan Pengguna Jalan Kawasan Simpang Lima Semarang 

 

Nama : Aprilia 

Umur : 21 Tahun 

Alamat : Ngaliyan Semarang 

 

1. Apa sajakah kegiatan anak jalanan selain meminta-minta yang anda 

ketahui? 

Jawab: Bercanda dengan temannya mbak tapi kadang-kadang merokok 

tanpa mengerti tempat juga mbak. 

2. Apakah keberadaan dan kegiatan  anak jalanan mengganggu ketertiban 

dan keamanan? Jelaskan! 

Jawab: Ya jelas mbak. Mereka sering minta-minta di jalanan tanpa 

memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kadang juga nyebrang 

jalan sembarangan. 

3. Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan anak jalanan? Jelaskan! 

Jawab: Pernah mbak, saya memberi uang 500 rupiah tapi saya malah di 

kroyok sama teman-teman anak jalanan itu. Mungkin masih 

kurang, tapi kan saya memang punya uang receh hanya itu mbak. 

apa ya saya harus memberinya uang 50.000. tentu tidak mbak. 

4. Apakah anda pernah mendapati anak jalanan yang mencopet, merampas 

dan melakukan tindak kriminal lainnya terhadap orang yang tidak mau 

memberinya uang? Jelaskan! 

Jawab: selama ini saya belum pernah melihat anak jalanan mencopet atau 

melakukan penyimpangan jika tidak dikasih uang mbak.  
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Gambar 1 anak jalanan meminta-minta di parkiran matahari plassa 

 
Gambar 2 anak jalanan meminta-minta di PKL 

 

 


