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ABSTRACT 

 

 

EKPLOITATION OF CHILDREN WORKERS UNDER AGE AS FORM 

SOCIAL DEVIATION  

(Case Study of A Child selling newspapers Around A Red Light Bandar 

Lampung) 

 

 

By  

 

 

AHMAD HANAFI 

 

 

 

 

The purpose of this study is to determine what factors encourage underage 

children to work under the red light and know what Is the impact of exploitation 

on the street children in Lampung city. The type of research used in this study is 

qualitative research. Data collection techniques used were interview and 

observation. With primary and secondary data types, data collection techniques 

use data reduction, data presentation after collected data is analyzed and drawn a 

conclusion. The results of this study that the exploitation of street children as a 

newspaper seller in red-light districts the city float, are: 1) the economic low 

family (Poverty) the income of their parents who averaged only 300,000 to 

500,000/month is not able to meet the needs of the family, plus with a relatively 

large number of family dependents making the burden of meeting the heavy needs 

of low economic families. 2) Community and Environmental Influence, the 

neighborhood and the surrounding of a child, including the child's friends, can be 

the reason the child took to the streets. 3) Cracking and Violence Parents' 

household life, parent-child relationships can affect children as they fights 

between fathers and mothers, the separation caused by a father or mother away 

from home and remarrying or even divorce between father and mother. 

Suggestions in this study is that parents should be able to perform their duties as 

parents to their children such as giving love and not depriving children of rights 

including hiring him as a newspaper seller.  
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja di sekitar lampu merah dan 

Apakah dampak ekploitasi terhadap anak jalanan di kawasan kawasan lampu 

merah sekitar Bandar Lampung. Tipe penelitian yang gunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu 

wawancara dan observasi. Dengan jenis data primer dan sekunder, teknik 

pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data setelah data 

terkumpul dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa 

terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai penjual koran di kawasan lampu merah 

bandar lampung, adalah : 1) ekonomi keluarga yang rendah (Kemiskinan) 

penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 300.000 sampai 500.000 

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. 2) Komunitas dan Pengaruh 

Lingkungan, lingkungan tempat tinggal dan sekitar anak bergaul termasuk teman-

teman anak dapat menjadi alasan anak itu turun ke jalan. 3) Keretakan dan 

Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga 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. Saran dalam 

penelitian ini adalah seharusnya orang tua mampu menjalankan kewajibannya 

sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak 

merampas hak anak termasuk mempekerjakanya sebagai penjual koran. 

 

Kata kunci : Ekploitasi, Anak Dibawah Umur, Penyimpangan Sosial 
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Hiduplah seperti pensil yang pasti akan habis, 

akan tetapi meninggalkan tulisan –tulisan yang 

indah di kehidupan 

(nami) 

  

Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga 

hidup 

Kalau bekerja sekedar bekerja, monyet di hutan 

juga bekerja 

(buya hamka) 

 

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat 

dekat 

(Q.S Al-Baqarah: 214) 
 
 

Melihat mimpi kita terwujud itu memang 

menyenangkan.tapi, bisa hidup hari ini pun itu 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

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

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

Apabila kita memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya 

anak-anak kita sekarang seharusnya juga mendapat kesenangan yang sesuai 

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

pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya yang layak untuk 

mereka, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap kelangsungan 

hidup bangsa. 

Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah 

terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terkadang terpaksa putus 

sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah 

keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba 

kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut 

mencari uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya.Di dalam keluarga 

seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam 

keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus 

keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang 
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memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak 

dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai 

salah satu pilar penyangga ekonomi keluarga (Sasmito, 1996). Pemandangan 

anak-anak jalanan di kota besar sudah tidak asing lagi, dimana di keseharian 

mereka selalu berada dijalanan dan berbaur dengan kerasnya kehidupan 

jalanan. Pemandangan yang sudah sangat biasa dimana mereka berhamburan 

menghampiri para pengendara yang berhenti pada saat lampu merah, hal itu 

tidak lain untuk meminta belas kasihan dari orang-orang yang sedang 

melintas tersebut. Suatu pemandangan yang sebenarnya boleh dikatakan unik, 

dimana ketika anak-anak tersebut menjulurkan tangan sambil mengelus elus 

perut sebuah isyarat yang menandakan mereka sedang lapar.Ada juga 

kegiatan anak jalanan yang seolah olah menjual jasanya kepada pengguna 

jalan yaitu membersihkan atau mengelap kaca mobil bagi mereka pengendara 

mobil. 

Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya banyak faktor yang memicu anak 

untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang 

menyenangkan.Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia yang semakin mempersulit jalan mereka untuk tetap hidup. 

Fluktuasi nilai rupiah mempengaruhi harga barang yang tentunya akan 

berimbas pada penambahan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga 

mereka. Oleh karena itu mereka akan senantiasa berusaha untuk 

menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanya dijejali 

dengan pemikiran bagaimana cara untuk mencari uang. 
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Dari beberapa kasus anak jalanan yang sudah didata Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 

(BPPPA),menunjukkan bahwa umumnya anak-anak jalanan tersebut sudah 

putus sekolah. Sebagian besar sudah berada di jalanan dengan berbagai 

pekerjaan selama bertahun-tahun.Bahkan ada yang sudah 11 tahun hidup di 

jalanan. Di lain kejadian, karena nakal dan bermasalah, ada pihak sekolah 

yang mengeluarkan siswanya sehingga ia tidak bersekolah lagi. Salah satu 

fungsi sekolah adalah mendidik sikap dan tingkah laku anak menjadi baik. 

Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (BPPPA),menjamin hak 

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

hak-hak anak yang bisa dipenuhi di sekolah. Namun sekali lagi, karena 

berbagai faktor, anak-anak yang akan menjadi generasi penerus itu tidak bisa 

sekolah. Bahkan karena, enaknya mendapat uang, disuruh sekolah lagi pun 

ada yang tidak mau. 

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya 

permasalahan anak.Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, 

penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diagung-

agungkan di penjuru dunia.Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagi bentuk 

peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung 

upaya perlindungan HAM di dunia.Upaya perlindungan juga diikuti dengan 

penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten.Jika kita 

berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung 

bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di 
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Indonesia,masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi 

masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang 

sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini.Namun, faktor-faktor 

lain seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukkan 

ketidakmampuan pemerintah. 

Dalam konteks, sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi 

sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.Namun, perlindungan terhadapnya 

tidak sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau 

isu genderdiumbar ke khalayak umum.Perlindungan terhadap hak anak tidak 

terlalu banyak dipikirkan pada umumnya.Begitu pula dengan langkah 

konkritnya, bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan 

berbagai tempat di negeri ini, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. 

Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam 

pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang 

dilakukan .Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di 

pertigaan atau di perempatan jalan.Pandangan kita jelas tertuju pada 

sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di 

jalanan.Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak 

Indonesia.Masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya-upaya 

pengeksploitasian anak-anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan 

tindakan kriminal.Mereka di eksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi dan 

tambang tradisional, penyelam mutiara, penculikan dan perdagangan anak, 

kekerasan anak, penyiksaan anak dan bahkan pelacur komersial. 



5 
 

Anak seyogyanya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, 

agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan 

datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, 

dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh 

pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari 

keuntungan pribadi. 

Dari berbagai gejala sosial yang saat ini tengah muncul ke permukaaan, 

masalah pekerja anak kian menjadi perbincangan hangat dalam upaya 

perealisasian yang sebenarnya.Kesadaran kritis dirasa sangat diperlukan bagi 

kalangan civitas mahasiswa dalam membuka kembali cakrawala perhatian 

dan pengetahuan sosial yang ada.Sehingga tidak hanya kompeten dalam 

bidang keahlian, tetapi juga tanggap dalam membantu menyesuaikan arus 

perkembangan masyarakat, karena bagaimanapun, penerus bangsa ada di 

tangan- tangan mungil anak-anak Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam mengungkapkan masalah 

penelitian ini, maka kami membuat pembatasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-fakor yang memengaruhi anak di bawah umur untuk 

bekerja disekitar lampu merah? 

2. Apakah dampak ekploitasi terhadap anak jalanan di kawasan kawasan 

lampu merah sekitar Bandar Lampung 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk 

bekerja di Sekitar lampu merah 

2. Peneliti ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap ekploitasi 

anak dibawah umur 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini Secara praktis antara lain yaitu: 

1. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan 

penelitian dan sebagai pedoman agar fokus dalam penelitian tidak terlalu 

melebar dan jauh dari tema penelitian, ekploitasi pekerja anak dibawah 

umur sebagai bentuk penyimpangan sosial. 

2. di harapkan dari hasil penelitian ini dapat merangsang  untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap anak jalanan (khususnya anak-anak 

penjual koran) yang serba kompleks dalam permasalahannya  

3. diharapkan dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran penulis untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam 

kehidupansosial ekonomi anak-anak penjual koran dibawah lampu merah 

sekitar bandar lampung 

4. Dan hasil penelitian ini pula dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran 

bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Hak-hak Anak 

1. Pengertian hak-hak anak 

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” kata-kata ini 

cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini 

teletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusaia (SDM) yang 

harus dikembangkan,dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam 

rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik 

secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara 

mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai 

anak.  

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang 

Tenaga Kerja disebutkan pngertian anak yaitu :”Anak adalah setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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Berangkat dari dua pengertian tentang anak diatas menunjukkan bahwa yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 

tahun.Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga 

dijelaskan bahwa“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti 

setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-

undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.
 
Sehingga 

dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang diawah umur 18 

(delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. 

Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  Maka dapat dipastikan bahwa 

anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta 

melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). 

Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi dilakalangan anak-

anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai ekploitasi anak. Dalam 

konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian 

menjadi serapan dari UU no 23/2002 yaitu: a. Prinsip non-diskriminasi. 

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak 

harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini 

tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, b. Prinsip yang terbaik bagi anak 

(best interest of the child).Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang 
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menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial 

pemerintah atau badan legislatif. 

Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 

3 ayat 1).Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal 

yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap 

pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi 

Hak Anak, c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the 

rights to life, survival and development). Yakni bahwa negara-negara peserta 

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan 

(Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwanegara-negara peserta akan menjamin 

sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 

ayat 2). d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the 

views of the child).Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika 

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan 

dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 

Konvensi Hak Anak. 

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

Perlindungan Anak ditegaskan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak 

diatur dalam pasal 4,5,6,7,8,,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 anatara lain 

berbunyi; Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 

dan status kewarganegaraan. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah 

menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 

Dalam pasal 7 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2) Dalam hal karena 

suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau 

anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat 

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan 

fisik, mental, spiritual, dan sosial.Pasal 9 Ayat (1) Setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.Ayat 

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak 

yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. 

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 
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kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan.Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang 

menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

a. Diskriminasi  

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidakadilan dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 

Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 

dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh 

oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang 

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi 
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anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15 Setiap anak berhak 

untuk memperoleh perlindungan dari : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 

c. Pelibatan dalam kerusuhan social 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan 

e. Pelibatan dalam peperangan. 

Pasal 16 Ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi.Ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum.Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara 

anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 Ayat (1) Setiap anak yang 

dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa 

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku  dan 

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
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Ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap 

anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 19 Setiap anak berkewajiban 

untuk : 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

  

B. Tinjauan Tentang Ekploitasi Anak 

1. Pengertian Ekploitasi Anak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah 

pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri 

orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan 

anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, 

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 

18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan 

(berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak 

sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun 

usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena 

perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat.Memperhatikan dan 

menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban 

bersama-sama oleh setiap anggota 16 masyarakat dan pemerintah apabila 

ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan 

eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan 

eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlundungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa 

eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi 

anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari 

orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan 

usianya.Selain itu, ekspoitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik 

maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang 
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pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan 

yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. 

Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak 

secara tidak wajar. Oleh karena itu anak sebagai individu harus dilindungi 

hak-haknya mempunyai ketentuan-ketentuan hak yang melekat padanya.   

 Banyak anak yatim, yatim piatu, keterlantaran, kekerasan, eksploitasi anak di 

bidang ekonomi dan bahkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, 

sodomi dan masih banyak perlakuan salah lainnya yang menimpa pada anak-

anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya 

mengalami masalah krisis ekonomi saja akan tetapi lebih buruk lagi 

mengalami masalah krisis moral. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi 

bayi dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis dilakukan orang dewasa 

yang menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum. 

Jumlah pengemis orang dewasa dengan cara menggendong bayi dan anak-

anak dengan berdiri dibawah terik matahari maupun guyuran hujan tampak 

terus bertambah setiap hari.  Terlepas dari motivasi para pengemis tersebut, 

eksploitasi bayi dan anak itu tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan 

langkah-langkah perlindungan dan hak-hak anak. Sebagaimana amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) : “Setiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28B 

ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", 
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maka dalam hal ini aparat pemerintah di daerah yang wajib memberikan 

perlindungan dan hak-hak bagi anak salah satunya dengan menyalurkan para 

pengemis ke pantai rehabilitasi sosial dan mencarikan bapak angkat bagi 

anak-anak agar dapat melanjutkan sekolah. 

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Syarif Hidayat, 

beberapa poin penting dalam perda yang terdiri dari 17 bab, dan 31 pasal 

yakni ada mencegah dan melindungi anak dan perempuan dari tindak 

kekerasan, maupun ekspolitasi.salah satu fenomena sosial diperkotaan yang 

belakangan ini semakin nyata di Kota bandar lampung, adalah masalah anak-

anak jalanan. Pada hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, 

melainkan jugaeksploitasi, manipulasi, ketidak konsistenan terhadap cara-cara 

pertolongan baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh 

perhatian terhadap anak jalanan. Kehadiran mereka sering kali dianggap 

sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok 

orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota. Pemahaman tentang 

karakteristik kehidupan mereka, seperti apa kegiatan dan aspirasi yang mereka 

miliki, keterkaitan hubungan dengan pihak dan orang-orang yang ada di 

sekitar lingkungan hidup mereka, memungkinkan kita menempatkan mereka 

secara lebih arif bijaksana dalam konteks permasalahan kehidupan di 

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

Dari contoh  kasus anak yang didata Badan Pemberdayaan Perempuandan 

Perlindungan Anak Provinsi Lampung (BPPPA), dari sekitar 15 kasus yang 3 
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masuk setiap bulan, ada beberapa kasus anak yang sudah putus sekolah dan 

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

mendapatkan hak pendidikannya.Mereka akhirnya membantu orang tua.Salah 

satunya turun ke jalanan dan menjadi anak jalanan. Ada yang bekerja sebagai 

penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan lainnya. 

 Dampak yang sangat mengkhawatirkan bilamana anak-anak jalanan tersebut 

dibiarkan mengemis, meminta belas kasihan dari orang secara terus menerus, 

maka kelak anak-anak tersebut akan menjadi sampah masyarakat. Sampah 

yang tidak diperhitungkan akan tetapi di takuti sebagai momok yang ganas 

dan buas. Mereka ditakuti karena bawaan dan tingkahlaku mereka yang tidak 

wajar. 

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak 

a. Eksploitasi Fisik 

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan 

demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak 

bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya 

belum dijalaninya (iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-

terhadap- anak/). Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan 

segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya.Tekanan fisik yang berat 

dapat menghambat perawakan atau fisik Anak-anak hingga 30% karena 

mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus 17 bertahan hingga 

dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang 
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bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, 

atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada 

mulut , bibir, rahang, dan mata. 

b. Eksploitasi Sosial  

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-

kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, 

penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak 

memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan 

kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan 

hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar 

gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor 

jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan 

penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang 

lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang 

dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena 

mengalami rayuan-rayuan seksual. 

c. Eksploitasi Seksual 

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang 

tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak 

senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, 

perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, 

prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan 
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melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi 18 seksual dapat 

menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada 

anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat 

masih perawan.Bukan hanya itu, Ayom (Narchrowi, 2004) juga 

menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan 

terlarang, sedangkan Bellamy (Narchrowi, 2004) menyebutkan dampak 

secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial. 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Eksploitasi Anak  

a. Kemiskinan  

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya 

perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat 

berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya 

kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup 

dalam suatu masyarakat.Dalam konteks pandangan seperti ini maka 

kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota 

masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab 

kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam 

bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin 

bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. 

Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki 

etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan 

(Loekman, 1997). 
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Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak 

sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikutserta dalam 

proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan 

(Soegijoko, 1997). (Abdulsyani, 2007), terdapat dua kebutuhkan pokok 

yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu: 

a. Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif 

selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya 

kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk 

memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan 

kesehatan, dan penyediaan air bersih yang pada umumnya tidak 

tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan. 

b. Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan 

memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang, 

keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota 

masyarakat lain pada umumnya (Abdulsyani, 2007). Menurut Emil Salim 

(Abdulsyani, 2007), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.Mereka 

dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak 
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cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti 

pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. 

Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang reot 

dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan 

rumahtangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan 

ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup 

lubang.Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat 

tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka 

keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu 

juga. 

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun.Kemiskinan 

dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau 

rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif 

(Abdulsyani, 2007). 

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya 

lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau 

dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi 
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kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut 

tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara 

keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan 

garis kemiskinan.Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau 

keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi 

tertentu untuk melangsungkan hidupnya.Standar hidup dimaksud 

mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, 

sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. 

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara 

kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang 

mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih 

tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. 

Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat 

kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan 

pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumahtangga tersebut 

masih dikatagorikan dalam keadaan miskin. Faktor-faktor penyebab 

kemiskinan yaitu: 

a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah 

mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan 

menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. 

b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah 

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. 
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c. Terbatasnya lapangan kerja. Kemiskinan karena kondisi pendidikan 

yang diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada 

lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan 

untuk memutus lingkaran kemiskinan tersebut. 

d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi 

tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil 

sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, 

kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya 

(TEORI-KEMISKINAN). 

Menurut Suparlan (1985) kemiskinan ditinjau dari sudut sosiologis 

memiliki beberapa pola, yaitu: 

a. Kemiskinan Individu Kemiskinan individu terjadi karena 

adanyakekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang 

mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari 

lembah kemiskinan. 

b. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang 

disebut dengan social economics status atau disingkat dengan SES 

(biasanya untuk keluarga atau rumahtangga). Dalam kaitan ini 

diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau 

rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial. 

c. Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah kemiskinan 

yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa 
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sehingga masyarakat menjadi bagiannya dan lambat laun mengalami 

kemiskinan karena struktur ekonomi yang rendah. 

d. Kemiskinan Budaya Kemiskinan budaya adalah kemiskinan yang 

diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam 

yang mengandung banyak bahan yang bisa dimanfaatkan untuk 

memperbaiki taraf hidup. Adapun istilah budaya kemiskinan adalah 

tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang 

menganggap bahwa taraf hidup miskin yang dipandang suatu 

masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu 

diusahakannya perbaikan. 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga 

mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi.Kemiskinan yang dialami 

keluarga berdampak negatif pada anak-anaknya dengan disuruhnya anak-

anaknya ikut bekerja untuk membantu mencari nafkah demi kelangsungan 

hidup keluarga dan diri anak itu sendiri.Akibat dari kemiskinan tersebut 

maka mendorong terjadinya eksploitasi tarhadap anak-anak. Berdasarkan 

data statistik dan berbagai sumber, di Indonesia terdapat sekitar 40.000-

70.000 anak yang menjadi korban eksploitasi (http://www. kalimantan-

news.com/berita.php?idb=10446). Keterlibatan anak-anak untuk bekerja 

dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan.Bagi keluarga miskin sekecil 

apapun penghasilan anak–anak yang bekerja ternyata mampu menyokong 

kelangsungan hidup keluarga. Artinya kontribusi ekonomi yang diberikan 
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oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orangtua dan akan terjadi 

penurunan pendapatan orangtua apabila anak-anak mereka berhenti 

bekerja. Jelas bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang paling buruk 

dan kronis bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang kini semakin 

bertambah kompleks.Ketidak mampuan orangtua memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari memaksa mereka mempekerjakan anaknya untuk 

membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. 

b. Pengaruh Lingkungan Sosial 

Dalam konteks lingkungan social di masyarakat Indonesia, anak yang 

bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin 

serta menanamkan etos kerja pada anak.Hal ini sudah menjadi bagian dari 

budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa 

bahwa bekerja 25 merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga 

sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. 

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik 

untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, 

nelayan, dan lain-lain.Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah 

berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial 

sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan 

menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam 

perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang 

sebagaimana mestinya.Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja 
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dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi 

perkembangannya. 

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, 

rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap 

pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif 

terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan 

menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah 

terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak 

untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah  

c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Anak Jalanan 

Masalah sosial merupakan hubungan seseorang (anak jalanan penjual 

koran) dengan masyarakat khususnya keluarga, karena keluargalah 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 
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prihatin ketika kedua orang tuanya harus berpisah. Anak merasa takut 

terhadap masa depannya. 

 

C. Tinjauan Tentang Pekerja Anak 

1. Pengertian pekerja anak 

Dalam konteks eliminasi pekerja anak, pada umumnya, fokus perhatian dari 

para pengambil kebijakan tidak pada seluruh jenis pekerjaan, tetapi lebih 

kepada pekerjaan yang bersifat produktif, di luar rumah atau untuk orang lain, 

dibayar, skala besar, dan sebagai pengganti sekolah.Sementara itu pekerjaan 

yang bersifat reproduktif, di rumah atau untuk orang tua, tidak dibayar, skala 

kecil, dan sambil sekolah, tidak dianggap sebagai masalah, sehingga keluar 

dari pengertian pekerja anak. 

Lebih jauh lagi, meskipun penghapusan pekerja anak dijadikan sebagai tujuan 

jangka panjang, dalam jangka dekat upaya eliminasi pekerja anak lebih Di 

fokuskan pada bentuk-bentuk pekerjaan yang memberi dampak buruk pada 

anak. Program IPEC/ILO, misalnya, memberi penekanan pada anak yang 

mengalami situasi-situasi sebagai berikut (Putranto, 1994): Anak-anak yang 

dalam bekerja telah dirampas hak-haknya sebagai pribadi. Ini dikenal sebagai 

bounded labour. Dalam kasus ini, anak tidak memperoleh upah dan dikerjakan 

secara paksa. 

Anak-anak yang bekerja di bawah tekanan yang sangat kuat, walau upah 

masih diberikan.Tipe pekerjaan ini dapat ditemui dalam kasus anak yang 
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bekerja pada jermal-jermal liar di Sumatra Utara atau anak-anak yang 

dilacurkan.Anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya, baik bagi 

keselamatan jiwa maupun kesehatan fisik dan mentalnya.Berbagai kasus anak 

yang bekerja di berbagai tempat pembuangan sampah atau di pertambangan 

telah menjadi prioritas IPEC di Indonesia. Anak-anak yang bekerja pada usia 

yang masih sangat muda, di bawah 12 tahun. Jumlah mereka tidak mudah 

untuk diperkirakan karena tidak tercantum dalam statistik angkatan kerja dan 

sering tidak dilaporkan (Irwanto, 1996:52). 

Padahal dalam undang-undang sudah diatur mengenai usia ketenaga kerjaan 

yaitu undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-

Undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari 

batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan 

perlidungan bagi pekerja anak.Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang 

Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum 

Di perbolehkan Bekerja. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang 

umur minimum seseorang untuk bekerja. Akan tetapi undang-undang 

memberikan pengecualian mengenai beberapa pekerjaan yang boleh 

dikerjakan oleh seorang anak yaitu: 
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a. Pekerjaan ringan 

Pasal 68 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 Ayat (1) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi 

anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima 

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ayat 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali 

2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 

3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam 

4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah 

5. Keselamatan dan kesehatan kerja 

6. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan 

7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan 

g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. 

b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan. 

Pasal 70 Ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang 

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang.Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : 

1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta 

bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan 

2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. 

Pada pasal 71 Ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya. Ayat (2) Pengusaha yang 

mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajibmemenuhi syarat : 

1. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 

2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan 

3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan waktu sekolah. 

2. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak 

a. Faktor Kemiskinan dan ekonomi 

kemiskinan merupakan faktor ekonomi lain yang menimbulkan pekerja 

anak dibawah umur. Ketidak mampuan kepala rumah tangga atau 

keluarga dalam memberikan pelayanan seperti sandang pangan dan papan 

membuat anak ikut andil dalam mencari nafkah. 

b. Faktor sosial budaya 

Dikarnakan masih memiliki paham yang primitive seperti anggapan jika 

anak membantu dalam mencari nafkah maka anak tersebut dianggap 
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sebagai anak yang berbakti kepada orang tua karna sudah meringankan 

beban orang tua. 

c. Faktor pendidikan 

Dikarnakan pendidikan orang tua yang rendah sehingga orang tua 

tersebut mengambil keputusan untuk memberhentikan anakanya dengan 

beberapa alasan yaitu biaya pendidikan yang mahal, percuma sekolah 

tinggi-tinggi akhirnya pengangguran dan wanita itu tugasnya dirumah 

saja jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. 

d. Faktor urbanisasi 

Dikarnkan desanya tidak bisa diandalkan untuk memberikan jaminan 

berupa pendapatan yang tinggi sehingga membuat keluarga pergi ke 

kotauntuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan rumah 

tangganya. Dikarnakan perkiraan yang tidak sesuai dengan harapan 

sehingga orang tua melibatkan anak untuk membantu mencari nafkah 

seperti menjadi pengemis sampai menjadi buruh. 

e. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi untuk Rehabilitasi 

Memang mengenai semua pelarangan mengenai batas usia kerja sudah 

tertulis jelas dalam undang-undang. Akan tetapi dikarnakan kurangnya 

ketegasan dari peraturan tersebut mengakibatkan peraturan tersebut tidak 

berfungsi. 
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D. Tinjauan Tentang Penyimpangan Sosial 

1. Pengertian Penyimpangan Sosial 

adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di 

suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang dalam 

sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Penyimpangan 

dalam suatu masyarakat tidak berarti merupakan penyimpangan dalam 

masyarakat lain karena adanya perbedaan standar atau ukuran tentang nilai 

dan norma. 

Berikut beberapa definisi penyimpangan sosial yang diajukan oleh para ahli. 

Macam-macam pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. James Vander Zanden: 

Menurut James Vander Zanden, mengatakan bahwa pengertian perilaku 

menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela di luar 

batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. 

b. Bruce J. Cohen: 

Pengertian menurut Bruce J. Cohen bahwa perilaku menyimpang adalah 

setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-

kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 

c. Robert M.Z. Lawang: 

Pengertian perilaku menyimpang menurut Robert M.Z. Lawang adalah 

semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 
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suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang 

dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. 

d. Paul B. Horton: 

Menurutnya, pengertian perilaku penyimpangan adalah setiap perilaku 

yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok 

atau masyarakat. 

2. Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang 

Menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki ciri-ciri antara lain 

sebagai berikut: 

a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan 

Tidak ada perbuatan yang terjadi begitu saja dinilaiatau dianggap 

menyimpang. Perilaku mnyimpang bukanlah hanya dari ciri tindakan 

yang dilakukan orang, melainkan akbiat dari adanya peraturan dan 

penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku 

tersebut. 

b. Penyimpangan bisa diterima atau bisa juga ditolak 

Tidak semua perilaku menyimpang negatif, ada juga yang diterima 

bahkan diputih dan dihormati seperti orang genius yang menyampaikan 

pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat umum.Sedangkan 

perampokan, pembunuhan, dan menyebarkan teror bom atau gas beracun 

termasuk penyimpangan yang ditolak masyarakat.  
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c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak 

Di dalam satu masyarakat tidak ada seorang pun yang termasuk dalam 

kategori sepenuhnya penurut (konformis) ataupun spenuhnya.Pada 

dasarnya semua orang normal pasti pernah melakukan tindakan yang 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku, namun terdapat batas-batas 

tertentu yang bersifat relatif untuk setiap orang.Seperti halnya tidak ada 

seorang pun yang setiap perbuatannya menyimpan di norma-norma yang 

berlaku. Perbedaannya ada di seberapa sering (frekuensi) dan kadar 

penyimpangannya saja. Meskipun ada orang yang sering sekali 

melakukan penyimpangan sosial (penyimpang mutlak), lambat laun dia 

juga harus berkompromi dengan lingkungannya. 

d. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal 

Budaya ideal disini adalah seluruh peraturan hukum yang berlaku dalam 

suatu kelompok masyarkat.Namun, dari kenyataannya, tidak orang yang 

patuh dari seluruh peraturan resmi.Antara budaya nyata dan budaya ideal 

selalu terjadi kesenjangan.Artinya, peraturan yang telah menjadi 

pengetahuan umum di kehidupan sehari-hari yang cenderung banyak 

dilanggar. 

e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan sosial 

Jika suatu masyarakat terdapat nilai atau norma yang melarang suatu 

perbuatan ingin sekali diperbuat oleh banyak orang, akan muncul norma-

norma pengindaran. Norma pengindaran adalah pola perbuatan yang 

dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa hrus dengan 
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menentang nilai-nilai dengan tata kelakuan secara terbuka.Jadi, norma-

norma yang sifatnya setengah melembaga (semi institutionalized). 

f. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (menyesuaikan) 

Penyimpangan sosial tidak selalu sebagai ancaman karena biasanya 

dianggp sebagai alat pemelihara ketenangan atau ketentraman sosial.Di 

satu pihak, masyarakat memerlukan keteraturan dan kepastian dalam 

kehidupan. 

3. Jenis-Jenis Penyimpangan Sosial 

a. Jenis-Jenis Penyimpangan Sosial Berdasarkan Kekerapananya 

Penyimpangan Sosial Primer: Pengertian penyimpangan sosial primer 

adalah penyimpangan yang bersifat sementara (temporer). Orang yang 

melakukannya masih tetap dapat diterima oleh kelompok sosialnya 

karena tidak terus menerus melanggar aturan.Seperti biasanya melanggar 

rambu lalu lintas atau pernah meminum minuman keras di suatu pesta. 

Penyimapangan Sosial Sekunder: Pengertian penyimpangan sosial 

sekunder adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelakunya 

secara terus menerus walaupuntelah diberikan sanksi-sanksi. Oleh karena 

itu, setiap pelaku secara umum dikenal sebagai orang yang berperilaku 

menyimpang.Seperti, seseorang yang setiap hari minum minuman keras, 

siswa SMA/MA yang terus menyontek teman kelasnya. 

b. Jenis-Jenis Penyimpangan Sosial Berdasarkan Jumlah Orang Yang 

Terlibat 
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Penyimpangan Individu: Pengertian penyimpangan individu adalah 

penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa dengan orang lain. Hanya 

satu individu saja yang melakukan belawanan dengan norma-norma yang 

berlaku. 

Penyimpangan Kelompok: Pengertian penyimpangan kelompok adalah 

penyimpangan yang terjadi jika individu perilaku menyimpang tersebut 

dilakukan secara bersama-sama di suatu kelompok tertentu. 

c. Jenis-Jenis Penyimpangan Sosial Berdasarkan Sifatnya 

Penyimpangan Bersifat Negatif: Pengertian penyimpangan bersifat 

negatif adalah penyimpangan sosial yang berwujud dari tindakan ke arah 

nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan tercela karena tidak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku. 

Penyimpangan Bersifat Positif: Pengertian penyimpangan bersifat positif 

adalah penyimpangan sosial yang memiliki dampak positif terhadap 

sistem sosial karena dianggap ideal dalam masyarakat. 

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang/Penyimpangan Sosial 

a. Penyalahgunaan Narkoba 

b. Perkelahian pelajar 

c. Penyimpangan seksual 

d. Tindakan kriminal atau kejahatan 
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4. . Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang 

 

a. Faktor Internal:  

Penyebab perilaku menyimpang dalam faktor internal adalah intelegensi 

atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan seseorang 

dalam keluarga. Contohnya: seseorang ang tidak normal dan pertambahan 

usia 

b. Faktor Eksternal: 

 Penyebab perilaku menyimpang dalam faktor eksternal adalah kehidupan 

rumah tangga, atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan dan media 

massa. Contohnya: seorang anak yang biasa melihat orang tuanya 

bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan, atau narkoba. 

Pergaulan individu yang berhubungan dengan teman-temannya, media 

massa, media cetak, media eletkronik. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu (merupakan 

hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah) yang dapat membentuk sebuah 

keluarga. Orangtua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang akan 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dalam hal 

ini orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak maka anak 

tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan 
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UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Meskipun telah banyak kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, namun 

belum sepenuhnya dapat dirasakan, khususnya bagi anak-anak keluarga miskin 

yang di ekspoitasi. Hal tersebut dapat terlihat di sekitar kita, yaitu anak-anak yang 

mengamen di lampu lalu lintas (traffick light), mengemis, berjualan koran, dan 

lain-lain. Eksploitasi dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental 

anak.Alasan orangtua yang memaksa anaknya bekerja untuk memperoleh 

penghasilan lebih banyak guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dari 

pekerjaan anak itu sendiri, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju 

serta tingkat kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Fenomena eksploitasi anak 

seperti ini sering dijumpai pada penduduk perkotaan yang masuk katagori miskin, 

sehingga pada penduduk perkotaan yang miskin, potensi akan terjadinya 

ekspoitasi anak menjadi semakin besar. Anak-anak yang telah dieksploitasi oleh 

keluarganya cendrung mengalami pendewasaan mental secara dini, karena pada 

usia yang seharusnya bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya, 

justru mereka harus bekerja, bahkan pada waktu mereka harus istirahat. Selain itu 

juga, eksploitasi anak dapat berdampak panjang dalam kehidupan anak, seperti 

sulitnya membaur dengan masyarakat dan sulit membedakan antara yang benar 

dan yang salah. 

  



39 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kemiskinan 

Pengaruh lingkungan 

sosial 

KDRT Anak Jalanan 

Dampak Eksploitasi 

Anak 

Eksploitasi anak 

Faktor yang mempengaruhi Eksploitasi 

anak di bawah umur  

pendidikan Kesehatan Psikologi 



 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

penelitian, termasuk alat-alat apa yang diperlukan untuk mengukur maupun 

mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan (Nasir, 

1998:5). Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Nawawi (1994:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian 

kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu 

diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau 

secara naturalistik (natural setting). 

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisikan tentang 

perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif 

menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan 

atau catatan orang itu sendiri atau tingkah lakunya. Menurut Suyono (1985:307), 

penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode pengumpulan sebanyak 

mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala guna 

mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin sifat masalah atau gejala itu. 
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Karena pendapat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis untuk 

memaparkan  faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi anak dibawah umur 

untuk bekerja, maka tipe penulisan kualitatif tepat digunakan sebagai tipe 

penelitian pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, 

penulis berusaha mengetahui secara mendetail menggambarkan keadaan dan 

aktifitas anak-anak penjualan koran dibawah lampu merah banadar lampung. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di sekitar lampu merah khususnya di daerah 

sekitar Bandar Lampung. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih tempat 

tersebut sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut adalah sentra tempat 

menjualnya koran anak dibawah umur tersebut. Lokasi ini juga terdapat banyak 

informan yang memenuhi karakteristik untuk dapat menjadi narasumber agar 

peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

C. Fokus penelitian 

Menurut Lexy J Meleong (2010:97), fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak 

relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang 

dikumpulkan. Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus 

penelitian memberikan batasan-batasan hal yang akan diteliti. Fokus penelitian 

berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses 

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. 
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1. Penelitian ini akan dilaksanakan di bawah lampu merah sekitaran bandar 

lampung. Karena di daerah tersebut, banyak informan yang memenuhi 

karakteristik untuk dapat menjadi narasumber. Dengan adanya fokus 

penelitian, akan menghindari pengumpulan data yang sembarangan. Oleh 

karena itu, penelitian ini berfokus pada faktor apa yang mempengaruhi anak 

dibawah umur untuk bekerja serta apakah dampak dari ekploitasi terhadap 

anak Penjual Koran di kawasan lampu merah sekitar Bandar Lampung. 

 

D. Penentuan Informan  

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (1999:20), agar diperoleh 

informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan antara lain: 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau  

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang 

mengetahui kejadian tersebut. 
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Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun 

kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah: 

a. Anak yang sudah lama berjualan di sekitar lampu merah. 

b. Anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan yang berada sekitar 

lampu merah tersebut. 

c. Anak dibawah umur yang bekerja  berusia 5 -17 tahun 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana 2 orang 

atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara 

mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara 

mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.Wawancara mendalam ini 

dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informan yang 

diwawancarai. Dengan wawancara mendalam peneliti dapat memperoleh data 

mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk 

berjualan koran dibawah lampu merah. Peneliti tidak membatasi jawaban 
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yang diberikan oleh informan sehingga informasi yang didapatkan akan 

lengkap dan mendalam. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas dengan pada 

objek manusia atau orang saja, namun juga pada lingkungan sekitar, dengan 

mengamati keseluruhan proses sosial yang muncul. Dalam penelitian ini 

bentuk observasi yang digunakana merupakan observasi partisipan 

(participant observation), dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dalam 

keseharian kegiatan objek kajian yang diteliti atau diamati untuk mendapatkan 

data penelitian. 

Dalam hal observasi partisipan yang dilakukan bukan berarti dengan terlibat 

dengan kegiatan sesuai bahasan penelitian namun dengan mengamati kegiatan 

keseharian serta kegiatan yang sesuai dengan bahasan penelitian tersebut 

Bentuk opservasi yang dimaksud adalah interaksi langsung dengan objek 

penelitian yaitu pengguna narkoba dan pelaku kriminalitas untuk 

mendapatkan informasi gambaran mengenai keseluruhan tindakan yang 

mendukung dalam member informasi untuk data penelitian, sebagai data 

pendukung penelitian. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah merupakan sumber data utama dalam penelitian yang 

berasal dari objek penelitian.Sumber data primer dalam penelitian ini yang 

diperoleh adalah data eksploiatasi Anak di sekitar umur sebagai bentuk 

penyimpangan sosial. Data tersebut berasal dari pernyataan-pernyataan 

responden beserta beberapa narasumber yang memberikan informasi 

mengenai eksploiatasi Anak dibawah umur sebagai bentuk penyimpangan 

sosial di masyarakat didaerah Kabupaten Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung maupun informasi utama dalam hal ini, data yang dimaksud 

adalah berupa informasi dari buku-buku, media masa, dan data-data dari 

instansi yang terkait dalam hal-hal mengenai penelitian.Yaitu data mengenai 

Anak dibawah umur yang bekerja di bawah lampu merah sebagai bentuk 

penyimpangan sosial, yang bisa berupa gambar, data kasus dan sebagainya. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Nawawi dan Mimi Martini (1994:189) mengemukakan bahwa tujuan analisa data 

adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian 

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

Menurut Usman dan Purnomo Seriyadi (1995:86), tujuan analisis data kualitatif 

adalah untuk mengungkapkan: 



46 
 

1. Data apa yang masih perlu dicari. 

2. Hipotesis apa yang perlu diuji. 

3. Pertanyaan apa yang perlu dijawab. 

4. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru. 

5. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. 

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

analisis data adalah suatu usaha untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta 

menafsirkan hasil penelitian agar mendapatkan informasi baru serta tidak terjadi 

kesalahan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Usman 

dan Purnomo Setiyadi (1995:85-89), dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Jika dalam 

penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk 

angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga 

tidak mengurangi maknanya.Setelah data atau laporan terkumpul dan semakin 

banyak, maka data tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Penyajian Data 

 

Adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif 

yang dibantu dengan matrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan 
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mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.Data 

yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data 

menyajikan data dalam bentuk matrix, network, chart atau grafik, dan 

sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak 

terbenam dengan setumpuk data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposisi.Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 

dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan 

lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validasinya. 

Untuk mencari makna yang telah diperoleh, maka peneliti berusaha mencari 

model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya.Jadi dari data yang didapatkan, peneliti mencoba untuk 

mengambil kesimpulan.Mula-mula kesimpulan tersebut kabur, tetapi lama 

kelamaan semakin jelas karena data mendukung. Verifikasi dapat dilakukan 

dengan singkat dengan cara mengumpulkan data baru. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah 

Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912 

Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah 

disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga 

Tanjung karang yang terletak sekitar 5km di sebelah utara Kota Telokbetong 

(Encyclopedie Van Nedderland Indie,D.C.STIBBE bagian IV).Ibukota Onder 

Afdeling Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong 

sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota 

tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan 

dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada Hoof Van 

Plaatsleyk Bestuur selaku KepalaOnder Afdeling Telokbetong. Pada zaman 

pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan Si (Kota) 

dibawah pimpinan seorang  Sicho (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang 

Fuku Sicho (bangsa Indonesia). 
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Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjung karang dan Kota 

Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga 

diterbitkannnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua 

kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan 

istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Pada perkembangannya 

selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan 

mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan 

Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-

Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah 

menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan 

sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya 

DaerahTingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah 

dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-

Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan KeputusanWalikota Bandar 

Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahanpenyebutan nama dari 

“Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi 

“Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. 
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Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang 

berhasil dikumpulkan,terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen 

Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada 

keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan 

kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lampong Telokbetong 

di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang DipatiTemenggung Nata Negara 

yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistoryang dibuat dan dipelihara oleh 

pimpinan VOC halaman 777 dst.)-, dan hasil simposium Hari Jadi Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18November 1982 serta Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari 

Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal17 Juni 1682. 

 

B. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Oleh karena 

itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan 

dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian 

daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis 

karena menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 

165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur 

transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari pulau Jawa 

menuju Sumatera maupun sebaliknya. 
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Penduduk Bandar Lampung dapat dibagi menjadi dua jurai yaitu jurai asli 

yang merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan jurai pendatang, yaitu 

penduduk dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung.Provinsi 

Lampung juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk Indonesia, dari 

masa kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri 

dari beragam etnis. Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula 

penduduk dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk 

mengadu nasib. Sebagai Ibukota provinsi, Bandar Lampung memiliki 

keuntungan karena setiap kegiatan baik dari pemerintahan, politik, 

pendidikan, kebudayaan dan perekonomian lebih cepat bertumbuh disbanding 

dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung. 

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’ sampai dengan 

5o30’ lintang selatan dan 105o28’ sampa dengan 105o37’ bujur timur. Ibu kota 

Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak diujung selatan 

57 pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 

Km2yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Secara administratif 

kota Bandar Lampung dibatasi oleh: 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung 

Selatan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamata Gedung Tataan dan 

PadangCermin kabupaten Pesawaran 
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten 

Lampung Selatan. 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas 

permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari : 

1. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulaudi 

bagian Selatan. 

2. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian 

Utara 

3. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara. 

4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitarTanjung 

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, SukadanaHam, dan 

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagianTimur. 

 

C. Potensi Kota Bandar Lampung 

 

1. Kota Yang Prospektif 

 

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang 

menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan 

internasional.Potensi kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain 

adalah: 

a. Lokasi geografis yang sangat strategis 

b. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional danregional 

c. Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untukmenarik 

wisatawan, 
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d. Pemandangan alam yang indah yang dapat di manfaatkan untuk menarik 

wisatawan 

e. Dukungan wilayah sekitarnya (hinterland) yang menunjang pertumbuhan 

dan perkembangan kota Bandar Lampung. 

Berbagai potensi yang dimiliki Bandar Lampung serta hinterland-nya,yang 

sebagian telah diakomodasikan dalam kebijaksanaan dan rencanabaik 

lingkup nasional, regional maupun lokal, menggambarkan masadepan kota 

Bandar Lampung yang prospektif. Antisipasi yang bersifatproaktif menjadi 

kebutuhan utama dalam mendorong dan mengendalikanperkembangan kota 

Bandar Lampung, di mana tidak lagi memadaiapabila dalam menyongsong 

tahun 2015 semata mengandalkankecenderungan perkembangan kota Bandar 

Lampung secara berdirisendiri sehingga perlu didorong menuju kondisi yang 

kompetitif, baikpada skala internasional, nasional, maupun regional. 

Posisi geografis mengantar Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi 

salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam system ekonomi regional 

IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi Indonesia 

yang terbesar, yaitu Sumatera Selatan – Lampung –Banten – Jabotabek. 

Dalam konstelasi ruang perekonomian tersebut, Bandar Lampung 

berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, 

terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada.Peningkatan akses 

yang strategis bagi aliran barang adalah melalui pengembangan Pelabuhan 

Panjang. Pelabuhan ini yang diharapkan menjadi pelabuhan ekspor-impor 
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terbesar di Sumatera bagian Selatan harus memanfaatkan peluang dari 

limpahan daya tamping Tanjung Priok, bahkan menciptakan pelayanan yang 

bersaing dengan Pelabuhan Bojonegara dan Palembang hingga menjadi 

alternatif pilihan bagi aliran barang ke dan dari negara lain. 

Dalam sektor ekonomi, kota Bandar Lampung memiliki peluang yangbesar 

untuk memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala 

Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan aktifitas ekspor-impor dan 

perdagangan antar-pulau, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi 

pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan 

maupun yang didatangkan dari daerah luar.HinterlandBandar Lampung pada 

waktu ini telah berperan sebagai pemasok hasilperkebunan, peternakan dan 

perikanan yang diunggulkan, terutama komoditi gula, kopi, lada, kelapa, 

daging segar dan udang. 

Juga terlihat kecenderungan tumbuhnya kegiatan agroindustri menuju sentra 

agroindustri andalan di pulau Sumatera. Hal ini memberikan peluang bagi 

Bandar Lampung untuk menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa bisnis 

seperti perbankan, perkantoran, dan sebagainya.Sektor lainnya yang 

prospektif bagi Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka 

menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun 

mendayagunakan potensi keindahan alam Bandar Lampung. 
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Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam kota 

Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara 

maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Bandar 

Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti 

perhotelan, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung 

lainnya. Berbagai peluang perkembangan yang prospektif juga membawa 

prasyarat agar kehidupan kota yang diharapkan dapat tercapai. Pertama 

adalah restrukturisasi trend perkembangan fisik dan kedua adalah penciptaan 

iklim yang kondusif bagi perkembangan kota Bandar Lampung. Selain 

penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi; penyiapan 

kebijaksanaan, peraturan, dan program pembangunan menuju pemantapan 

Bandar Lampung dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada; perlu 

disiapkan pula sumberdaya manusia yang menunjang perkembangan 

ekonomi tersebut. 

2. Pusat Pertumbuhan 

 

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,4% penduduk Provinsi 

Lampung berada di kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah 

yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang 

pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya.Peran 

sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas 

dari dan ke Kota Bandar Lampung. 
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Dalam mewujudkan tercapainya mekanisme sistem pusat pertumbuhan di 

Provinsi Lampung, telah terdapat tiga jalur lintas Sumatera, yaitu : 

a. Jalur Tengah, mulai Pelabuhan Bakauheni – Bandar Lampung –Kotabumi 

dan selanjutnya ke Muara Enim. 

b. Rencana Jalur Lintas Barat, mulai dari Bandar Lampung – KotaAgung – 

Liwa dan selanjutnya ke Provinsi Bengkulu. 

c. Rencana Jalur Lintas Timur, mulai Pelabuhan Bakauheni – Menggala– 

Kayu Agung dan seterusnya hingga ke Palembang. 

Kesemuanya melintasi Bandar Lampung.Di samping itu, Bandar Lampung 

siap berfungsi sebagai transhipment point dari berbagai modal angkutan.Hal 

ini didukung oleh berbagai rencana pengembangan dalam sistem transportasi 

regional. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan 

Pulau Jawa dan Sumatera akan memperlancar aliran pergerakan penumpang 

dan barang antar pulau Jawa dan Sumatera. 

Pelabuhan Panjang melengkapi sistem angkutan antar-moda bagi seluruh 

Provinsi Lampung dan Sumatera bagian Selatan. Gagasan jaringan kereta api 

Trans Sumatera menjadi salah satu alternatif sarana pergerakan antarmoda. 

Adanya rencana pembangunan jaringan jalan tol ke arah Palembang juga akan 

turut mendukung kelancaran aksesibilitas tersebut. 

Kecenderungan perkembangan menunjukkan proses relokasi kegiatan 

ekonomi dari Pulau Jawa bagian Barat ke Lampung. Bahkan untuk beberapa 
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sektor ditetapkan kebijaksanaan menjadikan Lampung sebagai basis produksi 

nasional.Hal ini menjadikan Bandar Lampung potensial sebagai pusat 

distribusi barang dan jasa untuk wilayah Sumatera bagian Selatan. 

3. Pusat Koleksi Dan Distribusi 

Dengan lokasi yang strategis secara geografis, ketersediaan akses yang 

memadai, dan jalur transportasi yang mendukung serta kelengkapanfasilitas 

penunjangnya, menjadikan kota Bandar Lampung potensial sebagai pusat 

koleksi dan distribusi berbagai barang dan jasa. 

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi 

Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Bandar 

Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang 

dihasilkan. 

Fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan 

oleh Sumatera bagia Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan 

jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan TransSumatera, serta rencana 

pengembangan Pelabuhan Panjang.  

Kelengkapan fasilitas yang tersedia di kota Bandar Lampung juga 

mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada 

berbagai skala pelayanan. 

4. Aksesbilitas yang Semakin Baik 

Kecenderungan pergerakan Pulau Jawa-Sumatera yang memberikan indikasi 

peranan penting kegiatan sosial dan ekonomi keduanya menempatkan 
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Provinsi Lampung pada posisi sentral.Sejak tahun 1996, jumlah arus lalu 

lintas antara Pulau Jawa dan Sumatera melalui pelabuhan Merak-Bakauheni 

menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat. 

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh 

pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan 

peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Bandar 

Lampung akan menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta, Banten 

dan Jawa Barat. 

 



 

 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab 

sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Terjadinya Eksploitasi 

Anak Jalanan Sebagai Penjual koran di kawasan lampu merah Bandar Lampung, 

yang diakibatkan oleh faktor-fakor yang memengaruhi anak di bawah umur 

untuk bekerja serta Dampak Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Penjual Koran 

sebagai berikut : 

1. faktor-fakor yang memengaruhi anak di bawah umur untuk bekerja : 

a. Ekonomi Keluarga yang Rendah (Kemiskinan) 

Kehidupan ekonomi keluarga anak jalanan pengemis di wilayah 

penelitian kami dapat dikategorikan dalam kehidupan ekonomi kebawah. 

Penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 300.000 sampai 

500.000 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.  
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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 (berjualan koran) karena dengan 

mengemis mereka bisa mendapatkan   

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. Dampak Eksploitasi terhadap anak Jalanan Sebagai Penjual Koran di 

Kawasan lampu merah sekitar Bandar Lampung  bardampak pada beberapa 

aspek : 
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a. Aspek 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. 

b. Aspek Pendidikan 

Eksploitasi memiliki dampak yang sangat buruk. Anak-anak jalanan 

kebanyakan putus sekolah karena sudah asik dalam mencari uang dan 

beranggapan untuk apa sekolah, mending mencari uang.  akibatnya 

sebagian besar anak jalanan tidak bisa mengenali huruf dan angka apalagi 

untuk membaca, menulis dan berhitung. 

c. Aspek Psikologi 

Anak akan mengalami depresi, gampang menentang orang lain, dan 

trauma yang amat sangat besar karena anak jalanan sering mendapatkan 

perlakuan kasar oleh orang tuanya 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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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 

penjual koran.  

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. 
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