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Berbagai dampak sosial, politik dan budaya telah
mencuat sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter
yang terjadi pada akhir tahun 1997. Secara kuantitas

dampak sosial yang terjadi dapat ditunjukkan dengan
meningkatnya tiga kali lebih banyak penduduk miskin. Dari
data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Agustus 1998,
diketahui jumlah penduduk miskin sebanyak 79,4 juta orang
(39,1 %), sedangkan pada tahun 1996 diperkirakan 22,6 juta
orang atau 11,3 persen dari jumlah penduduk. Disamping itu
kondisi ekonomi makro mengalami penurunan sebesar 13,68
persen dan nilai inflasi sekitar 77,68 persen.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat krisis
ekonomi, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan dan
pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang mengakibatkan semakin
meningkatnya permasalahan sosial, karena kemiskinan yang
bersumber dari ketidakberdayaan secara ekonomi akibat krisis,
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masih merupakan penyebab utama munculnya permasalahan
sosial lainnya seperti anak jalanan.

Fenomena sosial anak jalanan yang merupakan akibat
langsung dari krisis, benar-benar terasa terutama di kota-kota
besar. Berdasarkan kegiatan pemetaan dan survei anak jalanan
tahun 1999 yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan
Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya Jakarta, jumlah
populasi anak jalanan di 12 kota besar dilaporkan sebanyak
39.861 anak. Sekitar 48,0 persen diantaranya adalah anak-
anak yang baru turun ke jalanan sejak tahun 1998 atau pada
awal masa krisis.

Berdasarkan survei tersebut juga terungkap bahwa alasan
utama dari sebagaian besar anak-anak bekerja di jalan setelah
terjadinya krisis adalah karena membantu orang tua (35,0 %)
dan menambah biaya sekolah (27,0 %). Hal ini menunjukkan
bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama
semakin banyaknya anak-anak bekerja di jalan setelah ter-
jadinya krisis. Selain itu dilaporkan bahwa hampir separuh
(44,0 %) anak-anak jalanan masih sekolah dan sebagian besar
(83,0 %) masih tinggal bersama dengan orang tua. Selain itu
dampak krisis telah mengakibatkan keluarga miskin tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk memenuhi
kebutuhan anak-anaknya. Akibat krisis ini sejumlah 13,0
persen anak-anak jalanan mengalami putus sekolah.

Anak jalanan dengan mudah dapat ditemui terutama di
kota-kota besar termasuk Pekanbaru. Mereka melakukan
aktivitasnya di perempatan lampu merah, terminal, plaza,
pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Aktivitas yang
dilakukan mereka cukup bervariasi seperti misalnya pengamen,
pengasong, penyemir sepatu, ojek payung, kernet, pengemis,
membantu berjualan atau berkeliaran tak menentu.

Anak-anak jalanan juga mengalami kerawanan atas
hak-haknya yang tidak terpenuhi, karena mereka sangat
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rentan dieksploitasi, diperlakukan salah, diterlantarkan,
diperlakukan diskriminatif dan berada dalam situasi yang buruk
untuk kelangsungan hidup dan tumbuh-kembangnya. Dalam
kondisi yang sudah parah, anak jalanan cenderung melakukan
tindak kriminal dan mendorong terjadinya instabilitas sosial,
karena sering berada dalam lingkungan preman dan pelaku
kejahatan di kota-kota besar.

Konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa anak-anak
mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang,
perlindungan dan partisipasi, tanpa pembedaan dalam bentuk
apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa agama. asal usul sosial, harta kekayaan, dan lain-lain.
Khusus pasal 32, secara jelas di akui hak anak untuk
beristirahat, bermain, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan
rekreasi yang sesuai dengan usia anak (Storer, 1994). Namun
pada kenyataannya tidaklah demikian yang dialami oleh anak-
anak dari keluarga yang tidak mampu. Mereka seringkali
mengalami ketidak adilan dalam memperoleh hak-hak mereka
sebagai anak. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh kondisi
struktural, karena mereka berasal dari keluarga yang kurang
mampu (masyarakat kelas bawah).

Jumlah anak yang terabaikan hak-haknya sebagai anak
cenderung bertambah. Asumsi ini didasarkan pada data yang
menunjukan dari hari ke hari semakin besar jumlah pekerja
anak yang tinggal di kota, dari 4,7 persen pada tahun 1986
proporsinya meningkat menjadi 14,0 persen pada tahun 1997
(Johnson, Wynandin, Arum, 1998).

Berbagai macam krisis yang melanda Indonesia, yang
diawali dengan krisis sosial, TKI, El-Nino, politik, hutan
terbakar, moneter dan ekonomi yang menimpa masyarakat
Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan
berbagai macam dampak sosial, antara lain meningkatnya
jumlah pengangguran (Soemardjan dalah Raharjo ed, 1998).
Hal ini berarti semakin bertambahnya keluarga yang tidak
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mampu dan semakin banyak jumlah anak yang dapat di-
kategorikan dari kelas bawah yang kehilangan kesempatannya
dalam mendapatkan pendidikan yang memadai dan harapan
hidup yang lebih baik. Data survey sosial ekonomi 1997
menunjukkan sekitar 4,44 juta anak berusia antara 7-15 tahun
tidak bersekolah lagi dan kebanyakan dari mereka bekerja
untuk membantu ekonomi keluaarga (Jonhson Cs, 1998) atau
dikenal dengan istilah pekerja anak. Sebagai pekerja anak, jenis
pekerjaan mereka sangat beragam, dari membantu orang tua
(pekerja keluarga), pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik,
sampai bekerja di jalanan (penjual koran, penjaja makanan,
semir sepatu, pemulung, dan lain-lain) atau seringkali disebut
dengan istilah anak jalanan.

Studi yang dilakukan Cristina di lima negara me-
nunjukkan bahwa bekerja sebagai buruh atau di jalanan lebih
berisiko dari pada bekerja di rumah (membantu orangtua atau
keluarga). Mereka dihadapkan pada bahaya fisik maupun
eksploitasi. Para ibu yang memiliki anak-anak yang bekerja di
jalan umumnya merasa khawatir saat anak-anak mereka
mulai berkelana di jalan, sehingga berbagai upaya dilakukan
agar anaknya tidak turun ke jalan (Blanc, 1994).

Sikap para orangtua yang demikian dapat dimaklumi
mengingat beragamnya risiko yang dihadapi pekerja anak
(lihat tabel 1.1.). Risiko-risiko yang dihadapi pekerja anak
tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi kerja mereka. Jika
melihat pada berbagai risiko yang dihadapi para pekerja anak,
memperlihatkan bahwa kehidupan yang dialami mereka cukup
berat. Kondisi lingkungan kerja mereka akan membuat mereka
merasa lelah, baik jasmani maupun rohani. Pada saat yang
demikianlah seseorang membutuhkan suasana ‘santai’, lepas
dari segala kelelahan yang dirasakannya, namun suasana
tersebut jarang mereka rasakan.
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Tabel 1.1. Risiko yang dihadapi Pekerja Anak

Menurut studi yang dilakukan Christina, salah satu risiko
yang dihadapi pekerja anak adalah kurangnya waktu luang,
baik di tempat bekerja maupun setelah selesai bekerja.
Pendapatan yang tidak seberapa, memaksa mereka untuk
bekerja dengan jam kerja yang panjang (ILO, 1994). Selain
itu mereka juga berisiko menhalami berbagai bentuk penyalah-
gunaan (eksploitasi, dll) oleh majikan mereka akibat status
yang ‘tidak jelas’ dari pekerja anak. Pengalaman yang dirasakan
seorang anak ketika ia ‘mencuri’ waktu luang pada saat bekerja,
berakhir dengan hukuman dari majikannya (Blanc, 1994) .

Bagi pekerja anak yang bekerja di sektor informal yang
menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan cenderung
terikat oleh kultur jalanan yang bebas dan tanpa aturan (YKAI,
1994). Kelonggaran yang dialami justeru memunculkan risiko
masuk dalam aktivitas waktu luang yang secara normative
dianggap janggal/ganjil atau masuk kategori sub-kultur
tertentu (Heasman, 1973), misalnya minum sampai kecanduan
minuman keras, ngelem, minum obat (pil BK), dan perilaku
seks bebas (YKAI, 1994 & Irwanto, Laurike & Diao Ai Lin, 1995).

Mengingat hal di atas dalam rangka otonomi daerah,
peranan pemerintah daerah/kota dalam penanganan anak

Risiko Fisik 
makanan yang tidak mencukupi dan tidak teratur, 
usaha-usaha berat, kelelahan fisik, kurang tidur, 
lingkungan yang tidak sehat   

Risiko Psikososial 

Ketidakcukupan kasih sayang dan perhatian orang 
tua, interaksi dengan kawan sebaya, waktu luang, 
variasi dalam aktivitas kerja, kepuasan dari tempat 
kerja 

Risiko tempat kerja 

Bahaya penyalahgunaan: seperti eksploitasi seksual, 
dll 

Perbudakan (pada kasus di pelacuran, pekerja pabrik, 
pekerja rumah tangga, penjaga toko dan pengasuh 
anak) 
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jalanan menjadi sangat penting. Jika tidak ditangani secara
serius masalah anak jalanan cenderung semakin berat di-
pandang dari segi waktu, tenaga dan sumber daya. Pemerintah
Kota Pekanbaru selaku institusi yang bertanggung jawab
terhadap keamanan dan ketertiban dan keindahan kota merasa
perlu melakukan upaya penanggulangan anak jalanan ini. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian dasar dan pemetaan
terhadap anak jalanan yang berada di Kota Pekanbaru guna
mendapatkan gambaran dasar (profil) bagi langkah awal
pembuatan kebijakan ke arah itu.

Studi ini akan mencakup aspek-aspek dari pemetaan anak
jalanan. Beberapa faktor penting yang akan dikaji dalam studi
ini adalah:

a. Karakteristik Pribadi yang mencakup jenis kelamin, usia,
suku, agama, pendidikan, latar belakang rumah tangga/
keluaraga. Pola pemukiman (tempat tinggal), status dan
kondisi tempat tinggal.

b. Aktivitas Sosial Ekonomi yang mencakup alasan menjadi
anak jalanan. Lokasi kerja, lama menjadi anak jalanan,
waktu yang dihabiskan di jalanan, pekerjaan dan peng-
hasilan, dan tingkat kesehatan.

c. Relasi Sosial yang mencakup pengalaman kekerasan yang
pernah dialami, penertiban, organisasi/perkumpulan anak
jalanan.

d. Pola Migrasi yang mencakup daerah asal, mobilitas intra-
wilayah, rencana menetap.

e. Harapan anak jalanan yang mencakup aspirasi tentang
masa depan, bantuan-bantuan yang dinginkan dan
program-program yang diharapkan bagi pemberdayaan
hidup mereka.

Tujuan umum studi ini adalah mencari alternatif kebi-
jakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
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anak jalanan. Secara khusus studi ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui penyebab utama meningkatnya
populasi anak jalanan di Kota Pekanbaru

b. Mengidentifikasikan faktor pendorong dan alasan utama
anak-anak melakukan kegiatan di jalanan

Kegunaan studi ini adalah diperolehnya masukan bagi
Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengambil kebijakan bagi
upaya pemberdayaan anak jalanan terutama dalam hal:

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial bagi
anak jalanan.

b. Mendapatkan sumber atau potensi yang dapat ditingkatkan,
khususnya dana, SDM, sarana dan prasarana pelayanan
bagi anak jalanan.

c. Informasi untuk membuat perencanaan pengembangan
program dan pengambilan keputusan terhadap anak
jalanan, terutama dalam kaitannya dengan otonomi
daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei,
di mana dari keseluruhan populasi obyek penelitian yang akan
diteliti, akan diambil sampel yang dapat mempresentasikan
kelompok anak jalanan. Sampel akan ditarik secara accidental,
yaitu siapa saja calon responden yang memenuhi syarat akan
dijadikan responden. Dari kegiatan sampling ini ditetapkan
sebanyak 115 anak jalanan dari berbagai jenis kegiatannya
menjadi responden.

Persebaran anak jalanan di Kota Pekanbaru lebih ter-
konsentrasi pada simpang-simpang jalan utama seperti
Simpang Jalan Harapan Raya-Sudirman, Simpang Jalan
Gajah Mada-Sudirman, Simpang Jalan Tuanku Tambusai-
Sudirman dan juga pusat-pusat pertokoan dan pasar seperti
Plaza Sukaramai, Plaza Senapelan, Mal Matahari, Terminal
Mayang Sari dan beberapa tempat hiburan lainnya. Lokasi
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kosentrasi anak jalanan di atas akan menjadi sasaran studi ini.

Pengumpulan data menggunakan instrumen sesuai
kodenya dilakukan secara wawancara berstruktur, wawancara
mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi do-
kumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah, yang
meliputi kegiatan pengolahan manual dan atau pra dan pasca
komputer (coding, editing, tabulating), penyajian tabel-tabel,
penyajian grafik, bagan alir, seleksi foto, seleksi jawaban
informan yang memiliki makna subyektif.


