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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian  

Kawasan Malioboro merupakan kawasan daaerah pariwisata di kota 

Jogjakarta. Nama Malioboro sudah tidak asing lagi didengar karena sudah 

terkenal sejak dahulu. Malioboro tidak pernah sepi oleh pengunjung, apalagi 

pada saat hari libur kawasan Malioboro ini semakin ramai dikunjungi orang-

orang dari berbagai macam daerah.  

Kawasan Malioboro ini mempunyai batas-batas yaitu: 

Batas Utara : Stasiun Tugu 

Batas Timur : Sungai Code 

Batas Selatan : Jln. MT Haryono dan Jln. Kolonel Sugiyono 

Batas Barat : Sungai Winongo 

Malioboro berdekatan dengan Stasiun Tugu sehingga sangat mudah 

untuk menjangkau lokasi tersebut, selain itu transportasi seperti Trans Jogja 

juga melewati sepanjang jalan Malioboro sehingga memudahkan orang-orang 

untuk bisa menjangkau kawasan Malioboro. Malioboro kini dekenal sebagai 

bagian kota yang ramai karena kegiatan ekonomi berada di sepanjang jalan 

ini, termasuk kantor Pemerintahan Provinsi DIY. Selain itu, Malioboro juga 

dekat dengan tempat-tempat pariwisata lainnya seperti Keraton, Tamansari, 

Taman Budaya, Taman Pintar, Benteng Vendeburg, dan alun-alun. Maka dari 

itu, Malioboro tidak pernah sepi oleh Pengunjung, selain sebagai tempat 

wisata utama juga dekat dengan tempat-tempat wisata yang lainnya. 
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Terdapat tiga kelurahan di kawasan Malioboro yaitu Sosromenduran, 

Suryatmajan, dan Ngupasan, serta terdapat tiga kecamatan yaitu 

Gedongtengen, Danurejan, dan Gondomanan. Kawasan Malioboro yang 

menjadi fokus penelitian ini yaitu pada sepanjang jalan Malioboro yaitu 

dimulai dari ujung utara malioboro (sebelum stasiun Tugu) sampai 0 km, 

dimana pada sepanjang jalan Malioboro tersebut terdapat anak-anak pekerja 

ojek payung yang menawarkan jasanya pada saat musim hujan.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga meneliti kampung dimana anak-anak 

pekerja ojek payung tersebut tinggal. Kampung yang banyak terdapat anak-

anak pekerja ojek payung yaitu salah satunya kampung Pajeksan dan 

Jogonegaran. Kampung ini terletak pada bagian belakang Malioboro yang 

berjejer juga dengan kampung yang lain. Akan tetapi peneliti lebih banyak 

terjun di kampung Pajeksan karena anak-anak pekerja ojek payung lebih 

banyak bertempat tinggal di kampung ini.  Kampung Pajeksan terdiri dari 4 

Rw yakni Rw 08, 09, 10, dan 11. Kampung Pajeksan berada di kelurahan 

Sosromenduran dan kecamatan Gedong Tengen. Kampung ini bisa dibilang 

padat dan kumuh karena banyak sekali berjejer rumah-rumah warga yang 

saling berdempetan. Tidak ada lahan bermain untuk anak, dan jalan untuk 

lewat juga terbilang sempit. Hanya ada 1 lapangan di kampung ini, itupun 

lapangan milik SMP Ma’arif yang merupakan SMP binaan dari UNY.  
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B. Deskripsi Umum Informan  

Dalam proses pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti 

melakukan wawancara diantaranya dengan tiga jenis informan yaitu anak 

pekerja ojek payung, orang tua anak pekerja ojek payung, dan masyarakat.  

1. Anak Pekerja Ojek Payung 

a. Rzk (nama inisial 

Rzk adalah anak berusia 11 tahun, dan sedang menempuh pendidikan 

pada kelas 6 SD. Rzk bertempat tinggal di kampung Pajeksan Rw 10. 

Rzk pertama kali menjadi pekerja ojek payung yaitu saat kelas 4 SD 

saat berumur 9 tahun dan pertama kali menjadi pekerja ojek payung 

karena di ajak temannya. Orang tua Rzk bekerja menjaga counter di 

rumah. Alasan Rzk menjadi pekerja ojek payung karena ia merasa 

senang dapat uang banyak, dan hasilnya itu digunakan untuk jajan dan 

sebagian untuk orang tuanya. Penghaslan paling banyak yang pernah 

di peroleh Rzk pada saat menjadi ojek payung yaitu Rp. 179.000,00 

dan penhasilan paling sedikit yaitu Rp. 14.000,00.  

b. Atn (nama inisial 

Atn menjadi pekerja ojek payung sejak kelas 2 SD. Saat ini usianya 14 

tahun dan kelas 6 SD. Atn pernah tidak naik kelas maka dari itu Atn 

masih menempuh pendidikan SD. Atn merupakan anak ke tiga dari 

enam bersaudara, dan orang tuanya sudah berpisah cukup lama. Saat 

ini Atn dan saudara-saudaranya tinggal bersama ibunya. Selain 

menjadi pekerja ojek payung, Atn juga menjadi dancer. Ia sering 
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ngedance di Malioboro tepatnya di depan Liman atau depan Hotel 

Mutiara. Atn bertempat tinggal di Pajeksan, RT 32/RW 08. Awal Atn 

menjadi pekerja ojek payung karena ikut-ikutan temannya. Atn 

menjadi ojek payung karena ia ingin mencari uang dan ia senang jika 

mendapatkan uang banyak. Hasil dari bekerja ojek payung tersebut 

sebagian ia berikan untuk orang tuanya dan sebagian lagi ia gunakan 

untuk jajan. Atn pernah tidak mendapatkan penghasilan setelah 

menjadi ojek payung. Hal ini dikarenakan Malioboro sepi pengunjung, 

tetapi jika sedang ramai pengunjung Atn bisa mendapatkan 

penghasilan Rp. 100.000,00 ke atas. 

c. Wld (nama inisial 

Wld saat ini berusia 13 tahun dan kelas 5 SD, ia juga pernah tidak naik 

kelas. Wld menjadi pekerja ojek payung saat ia kelas 4 SD. Awal ia 

menjadi ojek payung karena di ajak temannya. Orang tua Wld 

merupakan pedagang, ibunya berjualan mi dan ayahnya berjualan 

makanan di Bantul. Alasan Wld menjadi pekerja ojek payung karena 

jika mendapatkan uang banyak ia merasa senang, uang tersebut 

digunakan untuk jajan dan di tabung, sebagian juga diberikan untuk 

orang tua. Penghasilan yang di peroleh Wld dari ojek payung tidak 

pasti, kadang Wld sama sekali tidak mendapatkan uang. Tetapi rata-

rata penghasilan terendah Wld yaitu Rp. 20.000,00 sedangkan 

penghasilan tertinggi bisa sampai Rp. 49.000,00 ke atas.  
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d. Msd (nama inisial 

Msd merupakan anak tunggal dan sekarang ia berumur 13 tahun. Ia 

merupakan siswa kelas 1 SMP Bopkri 2, ia tinggal di Pajeksan RT 

32/RW 08. Ibu Msd merupakan pedagang angkringan dan ayahnya 

bekerja serabutan. Msd menjadi pekerja ojek payung karena disuruh 

oleh orang tuanya, dan sebagian hasil dari bekerja ojek payung juga ia 

berikan untuk orang tuanya. Selain menjadi ojek payung, Msd juga 

pelatih barongsai, ia melatih teman-teman yang lain, dan ia juga sering 

mengikuti lomba-lomba atau festival barongsai. Penghasilan tertinggi 

yang diperoleh Msd setelah menjadi ojek payung yaitu mencapai Rp. 

80.000,00 sedangkan penghasilan terendah Msd pernah sama sekali 

tidak mendapatkan uang.  

e. Dsr (nama inisial 

Dsr beralamat di Pajeksan RT 38/10, ia berumur 9 tahun dan kelas 4 

SD. Ia menjadi pekerja ojek payung saat usia 8 tahun, saat ia kelas 3 

SD. Ia menjadi pekerja ojek payung karena untuk mencari uang, untuk 

jajan dan untuk orang tuanya. Awal ia menjadi pekerja ojek payung 

karena diajak oleh temannya. Rata-rata penghasilan yang didapatkan 

Dsr dari ojek payung mencapai Rp. 60.000,00 ke atas.  

f. Nnd (nama inisial 

Nnd merupakan pekerja ojek payung yang beralamat di Jogonegaran 

Rw 12. Walaupun ia berasal dari kampung lain, tetapi ia tetap bermain 

dengan anak-anak dari kampung Pajeksan. Nnd merupakan siswa kelas 
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6 SD dan umurnya 12 tahun. Nnd merupakan anak ke dua dari tiga 

bersaudara. Ia pertama kali menjadi pekerja ojek payung karena diajak 

oleh kakaknya. Orang tua Nnd merupakan pedagang es yang berjualan 

di Malioboro. Biasanya, penghasilan terendah yang didapatkan oleh 

Nnd setelah menjadi ojek payung berkisar Rp. 35.0000,00 sedangkan 

penghasilan tertinggi mencapai Rp. 99.000,00.  

g. Ldo (nama inisial 

Ldo merupakan siswa kelas 1 SMP yang berumur 13 tahun. Pertama 

kali ia menjadi pekerja ojek payung yaitu saat kelas 6 SD. Selain ia 

menjadi pekerja ojek payung, ia juga mengikuti SSB (Sekolah Sepak 

Bola. Ia menjadi pekerja ojek payung karena diajak oleh temannya 

dan alasan ia menjadi pekerja ojek payung karena untuk mencari uang 

jajan sendiri dan untuk membantu orang tuanya. Ibu Ldo merupakan 

ibu rumah tangga dan ayahnya bekerja di Greja. Jika Malioboro sedang 

sepi Pengunjung, Ldo hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,00 

sedangkan jika sedang ramai pengunjung penghasilannya mencapai 

Rp. 80.000,00 ke atas.  

h. Ll (nama inisial 

Ll merupakan pekerja ojek payung satu-satunya di kampung Pajeksan. 

Usianya 11 tahun dan kelas 4 SD. Ll tinggal bersama ibu dan 

saudaranya di Pajeksan, RT 32/RW 08. Ayahnya sudah meninggal dan 

ll merupakan anak terahir dari lima bersaudara. Ll menjadi pekerja 

ojek payung sejak kelas 3 SD dan alasan ia menjadi pekerja ojek 
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payung karena ia ingin membantu ibunya. Hasil dari ojek payung juga 

ia berikan kepada ibunya untuk di tabung. Ll pernah endapatkan 

penghasilan  mencapai Rp. 140.000,00 jika Malioboro sedang ramai 

pengunjung, terkadang juga mendapatkan Rp. 70.000,00 sedangkan 

penghasilan terendah bisa Rp. 10.000,00 samapi Rp. 20.000,00.   

i. Rng (nama inisial 

Rng saat ini berumur 9 tahun dan kelas 4 SD. Ia tinggal bersama 

ayahnya di Pajeksan Rw 10, ibu dan adiknya berada di Surabaya. Ia 

menjadi pekerja ojek payung pertama kali saat kelas 3 SD karena 

diajak oleh teman-temannya. Rng merupakan anak pertama dari 3 

bersaudara. Alasan ia menjadi pekerja ojek payung karena ingin 

mendapatkan uang jajan banyak, dan sebagian dari hasil ojek payung 

ia berikan untuk ayahnya. Penghasilan yang didapatan oleh Rng 

setelah ojek payung berkisar antara Rp. 10.000,00 higga Rp. 

30.000,00.  

2. Orang Tua Anak Pekerja Ojek Payung 

a. Ibu Rn (nama inisial 

Ibu Rn adalah ibu dari Msd, beliau merupakan pedagang angkringan. 

Beliau berdagang di pertigaan kampung Pajeksan. Setelah selesai 

berjualan, beliau bekerja melipat kaos milik tetangga untuk di jual. 

Umur ibu Rn sekitar 30 tahun, pekerjaan suaminya tidak tetap karena 

suaminya bekerja serabutan.   
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b. Ibu Krs (nama inisial 

Ibu Krs merupakan ibu dari Ll, umur beliau 50 tahun. Beliau memiliki 

lima orang anak, dan suaminya sudah meninggal. Dua dari anaknya 

sudah berumah tangga, yang lainnya bekerja di Malioboro, dan anak 

yang terahir yaitu Ll masih sekolah kelas 4 SD. Pekerjaan beliau 

adalah pedagang keliling, beliau mulai bekerja dari sore hari sampai 

malam hari.   

c. Ibu Ern (nama inisial 

Ibu Ern merupakan ibu dari Atn, umur beliau 43 tahun. Pekerjaan 

beliau serabutan, dan beliau sudah bercerai dengan suaminya. Beliau 

memiliki enam orang anak, anak pertama dan kedua masih SMA, anak 

ke tiga dan ke empat masih duduk di bangku SD, sedangkan anak ke 

lima dan ke enam belum sekolah. Beliau merupakan orang yang 

pekerja keras dan semangat, beliau rela bekerja apapun untuk 

menghidupi ke enam anaknya.  

3. Masyarakat  

a. Ibu Yn nama inisial  

Ibu Yn merupakan pedagang es yang berjualan di Malioboro. Usianya 

berkisar 40 tahun, beliau sudah lama menjadi pedagang di Malioboro. 

Beliau mengaku tidak pernah menggunakan jasa ojek payung, tetapi 

beliau selalu melihat anak-anak yang bekerja menjadi ojek payung. 

Menurut beliau tidak masalah anak-anak bekerja jadi ojek payung, 

yang enting oekerjaan tersebut halal. 
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b. Bpk Mgy nama inisial 

Bpk Mgy merupakan karyawan atau pegawai dari kantor Pemerintahan 

Kota Yogyakarta (DPRD dan usia beliau kini 30 tahun. Beliau 

mengaku pernah menggunakan jasa dari ojek payung. Beliau juga 

berpendapat tidak masalah jika anak-anak menjadi pekerja ojek 

payung, adanya pekerja ojek payung justru membantu orang-orang 

yang ingin menyebrang jalan.  

c. Bpk Srt nama inisial 

Bapak Srt berusia 38 tahun, dan beliau merupakan karyawan swasta 

dari salah satu hotel. Beliau merupakan warga asli kampung Pajeksan. 

Menurut beliau orang-orang yang bekerja menjadi ojek payung sudah 

lama, sekitar lima tahunan. Sampai saat ini, pekerjaan tersebut masih 

ada dan semakin menjamur.  

d. Ibu SM nama inisial 

Ibu SM merupakan warga asli kampung Pajeksan, usianya kini sudah 

50 tahun. Beliau juga merupakan koordinator dari kegiatan belajar 

bersama yang diselenggarakan oleh kampung Pajeksan yang 

bekerjasama dengan LSM. Selain itu, beliau juga koordinator dari 

terselenggaranya kampung ramah anak di kampung Pajeksan. Beliau 

merupakan salah satu orang yang dihormati di kampung Pajeksan. 

e. Ibu Wwt nama inisial 

Ibu Wwt merupakan guru TK di kampung Pajeksan, usianya kini 44 

tahun. Beliau merupakan warga asli kampung Pajeksan, dari kecil 
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hingga saat ini beliau tetap tinggal di Pajeksan. Menurut beliau, 

kebanyakan anak-anak yang menjadi ojek payung hanya ikut-ikutan 

karena dari dulu hingga sekarang pekerjaan pjek payung selalu ada. 

Faktor lingkunganlah yang menyebabkan anak-anak menjadi pekerja 

ojek payung. 

f. Bpk Ags nama inisial 

Bpk Ags merupakan guru PAI di SMP Ma’arif yang berada di 

Pajeksan. Selain menjadi guru, beliau juga mengajar ngaji di masjid. 

Beliau merupakan warga asli kampung Pajeksan dan usianya kini 50 

tahun. Menurut beliau, adanya ojek payung bermula dari tukang becak 

yang iseng membawa payung, akan tetapi hal tersebut justru menjamur 

sampai sekarang ini.  

C. Analisis dan Pembahasan 

1. Sejarah Adanya Ojek Payung 

Pekerja ojek payung merupakan pekerja yang menawarkan jasa 

payung pada saat hujan turun. Mereka akan menawarkan kepada siapa saja 

yang membutuhkan payung, entah itu hanya sekedar untuk menyeberang 

jalan atau untuk berpindah tempat. Saat ini, pekerja ojek payung sudah 

banyak ditemukan, khususnya di kawasan Malioboro. Banyak dijumpai 

pekerja ojek payung yang kebanyakan adalah anak-anak kecil di daerah 

ini. Mereka tersebar dari ujung selatan Malioboro hingga ujung utara. 

Menurut pendapat masyarakat, adanya ojek payung bermula dari 

keisengan tukang becak. Pada saat hujan, tukang becak yang menganggur 
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atau dengan kata lain sedang menunggu mendapatkan penumpang di tepi 

jalan Malioboro menawarkan jasa payung untuk mengantarkan orang-

orang menyeberang jalan dari timur ke barat atau sebaliknya, atau 

mengantarkan orang-orang dari toko satu ke toko yang lain. Hal tersebut 

serupa yang dikatakan oleh informan, yaitu bapak Ags:  

 “Tapi awalnya darimana saya ndak tahu, awal-awalnya gimana 

dulu saya ndak tahu ikut-ikutan darimana saya juga ndak tahu dulu 

ndak begitu serame sekarang ini. Dulu tu cuman orang iseng kalo 

ndak salah, orang iseng pengamatan saya tu tukang-tukang becak 

itu yang kalo itu cuma antara barat dan timur jadi dulu antara 

nyabrang ke mall udah antara itu, kok lama-lama jadi rame kaya 

sekarang ini”.  

 

Bermula dari tukang becak, sekarang justru menjamur pada 

masyarakat khususnya anak-anak. Menurut penuturan dari bapak Srt, 

adanya ojek payung di kawasan Mlioboro sudah ada sejak lima tahun yang 

lalu. Sedangkan menurut ibu SM, adanya ojek payung ini dikarenakan 

banyak di bangun mall dan toko-toko di Malioboro, sebelum Malioboro 

seramai ini tidak ada ojek payung. Saat ini di kawasan Malioboro, banyak 

sekali dijumpai pekerja ojek payung dari orang tua hingga anak-anak. 

Akan tetapi, jumlah mereka lebih banyak didominasi oleh anak-anak, dari 

umur 7 hingga 14 tahun.  

2. Faktor yang Melatarbelakangi Anak-anak Bekerja Menjadi Pekerja 

Ojek Payung 

Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa anak-anak mau 

bekerja, khususnya dalam hal ini anak-anak yang mau bekerja menjadi 

pekerja ojek payung. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang 
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melatarbelakangi anak-anak menjadi pekerja ojek payung diantaranya 

yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

 

 Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh 

kembangnya anak. Apabila lingkungan tempat tinggal anak baik, maka 

anakpun akan tumbuh dengan baik, begitu pula sebaliknya. 

Lingkungan dimana anak pekerja ojek payung tinggal akan sangat 

mempengaruhi anak-anak lainnya untuk ikut bekerja. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 9 anak yang 

bekerja menjadi pekerja ojek payung, dapat diketahui bahwa awal 

mula mereka menjadi pekerja ojek payung adalah karena ajakan dari 

teman sebaya. Walaupun ada salah satu informan yang menjadi 

pekerja ojek payung bekerja karena alasan disuruh orang tua, tetapi 

selain disuruh orang tua juga karena adanya ajakan dari teman. Ajakan 

teman untuk mempengaruhi teman yang lain bekerja sangatlah besar, 

hampir setiap ajakan yang ditawarkan oleh teman dapat diterima oleh 

teman yang lain. Oleh sebab itu, anak-anak yang bekerja menjadi 

pekerja ojek payung dari waktu ke waktu jumlahnya terus bertambah. 

Sama halnya dengan penuturan ibu SM: 

“itu kalo setau saya si kebanyakan pada diajakin mbak, ya 

walaupun ada juga yang kadang justru disuruh sama orang 

tuanya ya ada. Kalao dulu ndak sebanyak ini mbak, paling cuma 

beberapa tapi sekarang banyak banget ya mungkin itu kan kalo 

pada mau ngojek samper-samperan mbak ya mungkin jadi 

banyak yaa karena itu tadi, ajak-ajakan, samper-samperan itu” 

wawancara dengan ibu SM pada tanggal 25 Maret 2014, Pukul 
15.30-16.30 WIB  
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Jumlah anak-anak yang bekerja menjadi ojek payung di 

kampung-kampung sekitar kawasan Malioboro sangatlah banyak, 

kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dibawah umur. Hampir di 

seluruh kampung yang ada di sekitar Malioboro terdapat pekerja ojek 

payung dan keberadaan merekapun kini sudah semakin menjamur. Hal 

ini disebabkan karena pada dasarnya lingkungan dimana mereka 

tinggal sangat mendukung. Bagaimana tidak, dari orang dewasa hingga 

anak-anak tertarik menggeluti pekerjaan tersebut sehingga ajakan dari 

teman ke teman itu pasti terjadi. Bujukan atau ajakan teman sebaya 

akan sangat mempengaruhi anak-anak lain untuk ikut menjadi pekerja 

ojek payung. Masyarakat sekitarpun juga sudah menganggap lumrah 

dan biasa terhadap fenomena anak yang bekerja menjadi pekerja ojek 

payung. Masyarakat menganggap lumrah dikarenakan fenomena anak 

yang menjadi pekerja ojek payung sudah ada sejak lama. Masyarakat 

juga sadar akan kondisi ekonomi yang terjadi pada keluarga anak 

pekerja ojek payung tersebut, sehingga masyarakat hanya bisa 

membiarkan begitu saja. Anak-anak sudah terbiasa melakukan 

pekerjaan ojek payung, dan hal tersebut sudah berlangsung sangat 

lama sehingga masyarakat juga menjadi terbiasa melihat fenomena 

tersebut. pada akhirnya masyarakat menganggap fenomena tersebut 

merupakan hal yang sudah biasa dan menganggap lumrah terjadi. 

Masyarakat juga sudah paham dan hafal siapa saja anak-anak yang 

selalu menjadi pekerja ojek payung pada saat hujan datang.   
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Terus bertambahnya jumlah anak yang menjadi pekerja ojek 

payung dikarenakan karena lingkungan dimana mereka tinggal sangat 

mendukung sehingga bertambah banyaknya jumlah pekerja ojek 

payung tidak dapat dihentikan karena peran dari lingkungan sendiri 

juga sangat kurang. Masyarakat sekitar sudah sibuk dengan kesibukan 

masing-masing, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk ikut 

membimbing dan mengarahkan anak-anak agar beralih pada kegiatan 

yang lebih bersifat positif daripada bekerja. Padahal jumlah anak yang 

ada di kampung-kampung sekitar Malioboro khususnya di kampung 

Pajeksan sangat banyak, terutama anak-anak di bawah umur. Jumlah 

mereka kurang lebih ada sekitar 30an lebih anak, itu yang terlihat pada 

saat peneliti melakukan observasi, belum lagi anak-anak yang lain 

yang belum terlihat. Jika tidak ada tindakan yang lebih lanjut dari 

masyarakat sekitar dan lingkungan pastilah mereka semua akan 

menjadi pekerja, mereka akan ikut-ikutan teman yang lain bekerja, dan 

yang lebih mengkhawatirkan lagi mereka semua akan lebih 

mementingkan mencari uang atau bekerja daripada kegiatan yang lain 

misalnya sekolah, bermain permainan anak-anak, dan lain sebagainya.  

“yang saya kuatirkan begini, sekali duakali anak jasa payung 

dapat uang banyak sekolah pasti keteteran apalagi pas 

musimnya hujan perasaan mereka lebih baik bolos. Itu yang 

saya kuatirkan itu, bahkan sudah pernah terjadi pas hujan dia 

lagi sekolah terus dia lari kerumah wah langsung ambil 

payung, jadi kan takutnya nanti dia lebih milih ngojek 

daripada sekolah nah itu kan bahaya mbak” wawancara 
dengan bapak Ags pada tanggal 26 Maret 2014, Pukul 13.00-

14.00 WIB 
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b. Faktor Keluarga 

Selain faktor lingkungan, anak-anak menjadi pekerja ojek payung 

juga karena faktor keluarga. Keluarga, terutama orang tua ikut 

berperan dalam mendukung anak-anaknya menjadi pekerja ojek 

payung. Seperti yang diungkapkan oleh Msd: “diajak temen sama 

disuruh”, “sama ibuk”. Msd merupakan 1 dari 9 informan yang bekerja 

disuruh oleh orang tuanya. Walaupun setelah melakukan wawancara 

dengan ibu dari Msd beliau tidak mengakui hal tersebut, tetapi 

masyarakat mengiyakan hal tersebut. Dorongan dari orang tua Msd 

disini bersifat langsung yaitu dengan “menyuruh”. Selain dorongan 

orang tua yang bersifat langsung, dorongan orang tua juga muncul 

secara tidak langsung. Berdasarkan wawancara dengan anak-anak 

pekerja ojek payung, orang tua mereka, dan masyarakat, rata-rata 

jawaban dari mereka menyebutkan bahwa orang tua tidak melarang 

anak-anaknya untuk menjadi pekerja ojek payung, dengan kata lain 

mereka membiarkan anak-anaknya menjadi pekerja ojek payung. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Ags: “ya karna anak 

dibiarkan jadi otomatis ya dukungan itu tersirat tapi untuk mereka 

melarang itu ndak pernah ada”, “dasare seneng anaknya seneng orang 

tuanya ndukung yaudah piye akhire anak nggolek duit”. 

Walaupun dorongan dari orang tua hanya tersirat dan tidak 

bersifat langsung, tetapi hal tersebut membuktikan bahwa para orang 

tua dari anak pekerja ojek payung tersebut tidak melarang anak-
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anaknya untuk tidak bekerja. Justru mereka ikut senang karena anak-

anaknya memperoleh penghasilan banyak dan mereka juga 

mendapatkan sebagian dari penghasilan tersebut karena anak-anak 

pekerja ojek payung akan memberikan sebagian dari penghasilan 

mereka untuk orang tuanya.  

Dorongan yang sangat terlihat jelas dari para orang tua yaitu 

ketika mereka membelikan payung pada anaknya untuk ojek payung. 

Berdasarkan wawancara dengan Rng, Rng mengaku pertama kali 

mendapatkan payung karena dibelikan oleh orang tuanya. Begitu pula 

penuturan dari ibu SM, beliau mengatakan bahwa sebagian besar anak-

anak yang menjadi pekerja ojek payung, payungnya dibelikan oleh 

orang tua mereka.   

Selain orang tua, keluarga yang lain seperti saudara, kakek, 

nenek, dan saudara yang lain juga tidak pernah melarang anak-anak 

untuk tidak bekerja. Mereka semua membiarkan anak-anak bekerja 

ditengah derasnya hujan dan dingin yang bisa membahayakan kondisi 

kesehatan anak tersebut. Bapak Ags yang merupakan penduduk asli 

Kampung Pajeksan dan yang merupakan tetangga dari para pekerja 

ojek payung tersebut menyatakan bahwa: “ya karna anak dibiarkan 

jadi otomatis ya dukungan itu tersirat tapi untuk mereka melarang itu 

ndak pernah ada, kakek, nenek, apa sodara yang lain gitu mbak yang 

tinggal serumah juga ndak pernah melarang”. 
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Para keluarga akan ikut senang karena sebagian dari penghasilan 

yang diperoleh oleh anak-anak tersebut akan kembali lagi pada 

mereka, maksudnya penghasilan anak-anak pekerja ojek payung 

tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

misalnya diberikan pada orang tua untuk membeli makan keluarga. 

Dari 9 anak pekerja ojek payung yang diwawancarai, sebagian dari 

penghasilan mereka diberikan untuk orang tuanya. Masyarakat 

kampung Pajeksan juga mengetahui bahwa anak pekerja ojek payung 

pasti akan memberikan sebagian penghasilannya untuk orang tua 

mereka. Salah satunya yaitu ibu Wwt: “ada sebagian yang uangnya 

diberikan orang tua ya ada, ada yang semuanya uangnya diberikan 

sama orang tua ya ada juga yang seperti itu”. Selain ibu Wwt, ibu SM 

juga menuturkan: “ya ada sebagian, si itu lho Atn itu uangnya buat 

ibunya, harus dikasihkan sama ibunya, ada juga mbak sebagian besar 

yang payungnya itu juga dibeliin orang tuanya”. 

Padahal anak-anak dibawah umur memiliki hak-hak tersendiri, 

dan mereka tidak layak untuk bekerja. Akan tetapi, para orang tua 

kurang memahami dan kurang mengerti akan hak-hak anak. Orang tua 

dari pekerja ojek payung ini rata-rata bekerja sebagai pedagang dan 

buruh dan kondisi ekonomi mereka lemah sehingga mereka sibuk 

bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

keluargnya. Mereka kurang dapat mengurus anak-anaknya karena 

mereka sibuk dengan urusan masing-masing dan para orang tua anak-
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anak tersebut juga lebih mementingkan bagaimana caranya 

mendapatkan uang untuk hidup daripada mengurus anaknya. Anak-

anak akan dibiarkan begitu saja melakukan sesuatu tanpa adanya 

pengawasan dari orang tua, sehingga banyak orang tua yang kurang 

memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak-anaknya. Anak 

dibiarkan bekerja, kehujanan dan kedinginan. Ibu SM menuturkan 

bahwa: “kebanyakan mereka anak-anak yang orang tuanya bekerja, 

jadi ya orang tuanya sudah sibuk sendiri”. 

Dari sekian banyak informan, hubungan yang terjalin baik antara 

anak dengan orang tuanya hanya terlihat dari keluarga Atn. Atn dan 

keluarganya sudah seperti teman sendiri, jadi jika ada sesuatu hal yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari mereka, akan saling mereka 

ceritakan pada keluarganya, keluarganya saling sharing sekalipun yang 

di sharing kan merupakan hal yang tidak penting. Ibu Ern yang 

merupakan ibu dari Atn menuturkan: “Saya sama anak kaya temen kok 

mbak, jadi kalo ada apa apa ya mesti mereka cerita, curhat sama 

saya, sayapun gitu mbak”. “Buat aku itu bukan anak, ya seperti temen 

sendiri buat curhat”. Walaupun hubungan Atn dengan keluarganya 

terjalin cukup baik sekalipun, tetapi dari pihak keluarga tetap 

membiarkan anaknya bekerja dan penghasilan yang didapat oleh Atn 

juga pasti selalu diberikan untuk orang tuanya sebagian.  

Seharusnya keluarga sebagai agen sosialisasi yang pertama dan 

utama harus bisa memberikan kebutuhan yang cukup bagi anaknya 
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baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Akan tetapi, karena 

tuntutan kehidupan yang semakin keras membuat mereka melalaikan 

kewajibannya sebagai keluarga dan akhirnya anak-anaklah yang 

menjadi korbannya. Anak-anak mau tidak mau harus ikut merasakan 

kerasnya kehidupan yang mereka alami, sehingga hal tersebut 

mendorong anak untuk terjun pada dunia kerja.  

c. Kondisi Ekonomi  

Pada umumnya, anak-anak mau menjadi pekerja ojek payung 

dikarenakan kebutuhan mereka dalam keluarga kurang tercukupi. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu SM: “daripada ya itu kan karena 

ya terpaksa keadaan ekonomi”.  “karena anak-anak sendiri terus butuh 

uang buat jajan”. Kurang tercukupinya kebutuhan anak dalam sebuah 

keluarga, memunculkan dorongan dalam diri anak tersebut untuk 

memuaskan kebutuhan dirinya sendiri. Kebutuhan yang dimaksudkan 

di sini yaitu kebutuhan anak untuk jajan, untuk membeli buku ataupun 

sepatu.  

Dari 9 informan mengaku, hasil dari menjadi pekerja ojek 

payung mereka gunakan untuk jajan, membeli sepatu, membeli buku, 

membeli susu dan untuk membayar uang sekolah, ada juga yang untuk 

ditabung, diberikan orang tua dan untuk makan keluarga. Seperti yang 

dikatakan oleh Rzk: “separoh buat dikasih orang tua separohnya lagi 

buat aku. Sama aku buat beli susu, buat jajan, kadang ya ditabung di 

sekolah kak”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ibu SM: 
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“mendukung karena ada juga yang uangnya nanti diberikan ke orang 

tuanya ”.  

Atn mengaku penghasilan yang ia dapat dari menjadi pekerja 

ojek payung yaitu untuk makan keluarga. Faktor ekonomi keluarga, 

terutama keluarga dengan ekonomi yang rendah turut berperan dalam 

alasan anak bekerja. Ekonomi keluarga yang rendah, juga akan 

berpengaruh terhadap pola asuh anak. Seperti yang diungkapkan oleh 

ibu Ern: “kalo kamu pengen makan kerja, itu prinsip pokoknya saya 

keras mbak, kalo kamu pengen makan bekerja ”.  

Pernyataan tersebut merupakan ajaran ibu Ern terhadap anaknya 

yaitu Atn. Walaupun anaknya masih dibawah umur, tetapi prinsip itu 

tetap diterapkan terhadap anaknya. Kondisi ekonomi yang rendah akan 

membuat anak bekerja lebih dini, yang pada akhirnya anak-anak akan 

lebih mementingkan mencari uang daripada pendidikan, bermain, atau 

yang lainnya.  

Pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah, keputusan 

untuk bekerja sebagian besar datang dari anak sendiri, tetapi sebagian 

lain karena keinginan orang tua. Akan tetapi, dalam situasi krisis yang 

terjadi sekarang ini, kecenderungan keinginan orang tua untuk 

memperkerjakan anak menjadi semakin kuat karena penghasilan yang 

diperoleh orang tua tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga. Rendahnya pendapatan orang tua akan membuat mereka sulit 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya anak-anak tergerak 
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untuk bekerja mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya 

yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya dan semata-mata mereka 

bekerja demi untuk membantu orang tua mereka.  

Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena kemiskinan akibat 

rendahnya tingkat ekonomi orang tua, imbasnya akan  menimpa pada 

anak-anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi 

yang lemah akan kurang terfasilitasi misalnya untuk membeli 

kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, dan buku, untuk sekedar jajan 

juga kadang tidak ada. Maka dari  itu, anak-anak tertarik untuk terjun 

menggeluti pekerjaan ojek payung. Jika ikut bekerja menjadi pekerja 

ojek payung, anak-anak tersebut akan bisa memuaskan kebutuhannya 

yang tidak bisa tercukupi oleh keluarganya misalnya membeli sepatu, 

buku dan untuk jajan. Penghasilan yang mereka peroleh selain 

digunakan untuk memuaskan kebutuhannya sendiri, juga untuk 

membantu mencukupi kebutuhan keluarga seperti untuk makan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor di atas merupakan 

alasan utama seorang anak bekerja. Akan tetapi, terdapat faktor lain 

yang turut mendorong meningkatnya jumlah anak yang bekerja 

khususnya menjadi pekerja ojek payung, antara lain kebiasaan 

masyarakat setempat yang melatih anak bekerja sejak dini, minimnya 

pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian tentang hak-hak anak oleh 

orang tua dan  masyarakat sehingga keberadaan pekerja anak sudah 

merupakan sesuatu yang lumrah.  
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Jadi, dapat disimpulkan peneliti menemukan motivasi anak-anak 

mau menjadi pekerja ojek payung sebagian besar berasal dari 

keinginannya sediri dengan mengamati lingkungannya terutama teman-

teman sebayanya, dan dorongan dari teman, keluarga serta lingkungan. 

Keinginan-keinginan yang timbul dari anak adalah ketika meihat teman-

teman sebayanya mempunyai uang banyak dari hasil ojek payung sehingga 

timbullah keinginan anak tersebut untuk meniru dan melakukan hal yang 

sama dengan teman-temannya. Hal tersebut diperkuat karena adanya 

dorongan yang muncul dari teman sendiri dan dari keluarga serta dari 

lingkungannya.  

Dalam teori Aksi dijelaskan bahwa individu memiliki tujuan tertentu 

dalam hidupnya yang diwujudkan melalui aksi yang dilakukan individu 

tersebut. Aksi tersebut dipilih berdasarkan penilaian individu itu sendiri 

dan dilakukan secara sadar. Tindakan atau aksi individu tersebut tentunya 

mengacu pada kemungkinan tercapainya kebutuhan hidupnya yang 

menggunakan teknik tersendiri yang diinginkan oleh individu tersebut. 

dalam hal ini, anak pekerja ojek payung melakukan pekerjaan bukan tanpa 

tujuan. Mereka mau menjadi pekerja ojek payung dengan alasan untuk 

mencari uang. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan uang untuk 

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penghasilan yang didapatkan oleh 

orang tua hanya pas-pasan, terkadang malah tidak mencukupi, sehingga 

uang untuk jajan anakpun tidak ada. Maka dari itu, anak-anak mau 

menjadi pekerja ojek payung. Rata-rata anak-anak yang diwawancarai 
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menjawab alasan mereka mau menjadi pekerja ojek payung adalah untuk 

mencari uang dan uang tersebut digunakan untuk jajan dan diberikan 

untuk orang tua.  

Sementara itu, teori fenomenologi menjelaskan bahwa suatu tindakan 

yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda memungkinkan mempunyai 

alasan, motif dan tujuan yang berbeda pula walaupun tindakan yang 

dilakukan tersebut adalah sama. Anak-anak yang menjadi pekerja ojek 

payung ini, walaupun mempunyai pekerjaan yang sama yaitu sama-sama 

menjadi pekerja ojek payung, akan tetapi pada dasarnya alasan mereka 

mau menjadi pekerja ojek payung berbeda-beda anatara pekerja ojek 

payung yang satu dengan yang lainnya. Apapun latar belakang yang 

mempengaruhi anak bekerja, pasti terdapat motivasi atau alasan masing-

masing anak mengapa anak mau menjadi pekerja ojek payung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 informan anak pekerja ojek 

payung, alasan mereka bekerja berbeda-beda, ada yang bekerja hanya 

untuk senang-senang, ikut-ikutan teman, karena suka hujan-hujanan, 

mencari uang untuk makan dan jajan bahkan karena disuruh orang tuanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak pekerja ojek 

payung, selain alasan utama mereka menjadi pekerja ojek payung untuk 

membantu orang tua dan untuk ditabung, terdapat alasan lainnya. Seperti 

Rzk, alasan lain Rzk menjadi pekerja ojek payung yaitu untuk membeli 

susu dan senang karena bisa mendapatkan banyak uang. Selain Rzk, alasan 

lain Atn mau menjadi pekerja ojek payung karena senang hujan-hujanan. 
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Alasan lain dari Wld dan Ldo yaitu untuk jajan. Alasan lainnya dari Dsr 

dan Rng untuk jajan dan membeli sepatu. Alasan lain dari Nnd karena 

senang hujan-hujanan, senang karena banyak teman dan untuk tabungan 

masa depan. Alasan lain dari Ll yaitu untuk membeli buku dan untuk 

membayar SPP sekolah. Sedangkan alasan Msd karena disuruh orang 

tuanya dan untuk makan, karena jika ingin makan Msd harus membeli 

sendiri makanannya.   

Tidak selalu penghasilan yang diperoleh setelah bekerja menjadi ojek 

payung diberikan untuk orang tua, seperti yang diungkapkan oleh Rzk. 

Penghasilan yang diperolehnya digunakan untuk jajan, beli susu dan 

ditabung untuk digunakan jika sewaktu-waktu ia membutuhkan untuk 

membeli keperluan sekolah atau untuk jajan yang lain. Rzk hanya kadang-

kadang memberikan sebagian dari penghasilannya untuk orang tuanya. 

Tidak hanya Rzk, anak-anak lain juga memberikan sebagian 

penghasilannya hanya kadang-kadang terkecuali Atn dan Msd. 

Penghasilan yang diperoleh Atn dan Msd setelah bekerja ojek payung, 

selalu diberikan untuk orang tuanya walaupun itu hanya sebagian.    

Ketika para anak pekerja ojek payung sedang bekerja, terkadang ada 

konflik yang terjadi. Terjadinya konflik disini yaitu antara anak pekerja 

ojek payung dengan orang dewasa, dan antara anak pekerja ojek payung 

dari daerah satu dengan daerah lainnya. Konflik yang terjadi antara anak 

pekerja ojek payung dengan orang dewasa dikarenakan adanya 

“pemalakan” atau orang dewasa meminta uang secara paksa terhadap anak 
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pekerja ojek payung sehingga terjadilah konflik. Akan tetapi, konflik yang 

terjadi diantara mereka hanya sebatas adu mulut saja atau percekcokan. 

Salah satu informan yang pernah diminintai uang secara paksa yaitu Ll, 

tetapi Ll tidak memberikan uang justru orang dewasa tersebut malah dicaci 

maki oleh Ll.  

“pernah diglataki lho kak sama orang dimintain uang lho kak sama 

orang, tapi bukan orang sini. Kalo orang kampung sini mah iso 

dikandhani kak, kalo orang dari kampung lain ra iso di unek-unekke 

lho kak kerjo wae ra njaluk-njaluk ngono”(wawancara dengan Ll, 

pada tanggal 23 Maret 2014, pukul 14.00-15.00 WIB).  

 

Sedangkan konflik yang terjadi antara anak pekerja ojek payung dari 

daerah satu dengan daerah lainnya berakar dari adanya persaingan. 

Persaingan disini diartikan persaingan ketika mereka sedang bekerja 

menawarkan jasa payungnya. Jika tiba-tiba ada anak yang menyerobot, 

barulah terjadi konflik. Konflik yang terjadi diantara anak pekerja ojek 

payung dari daerah satu dengan daerah lainnya ada yang sampai berkelahi. 

Tetapi, itu jarang terjadi, yang sering terjadi adalah percekcokan. Salah 

satu informan yang sempat berkelahi yaitu Rzk, dia berkelahi karena 

diserobot oleh anak pekerja payung dari daerah lain. Oleh sebab itu, 

mereka berkelahi.  

Pada saat berkelahi atau ditantang untuk berkelahi, anak pekerja ojek 

payung yang berasal dari kampung Pajeksan tersebut akan mengajak 

teman-temannya untuk ikut berkelahi. Jadi, jika terjadi konflik maka 

semua anak dari daerah yang sama akan ikut membantu berkonflik. 

Mereka saling membela teman dari daerah masing-masing.  
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“ya gelut kak, lah berantemnya kalo disrobot  harga dirine diinjek-

injeki lho kak, tapi kan gelute dibantuin sama temen  Kalo sama 

temen satu kampung ya nggak pernah gelut kak, malah main-main 

bareng” (wawancara dengan Rzk, pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 

16.00 - 16.30 WIB) 

 

Anak-anak pekerja ojek payung hanya bekerja pada saat hujan saja 

dan mereka bekerja diluar waktu sekolah. Batas waktu mereka bekerja 

yaitu jam 8 malam, jadi apabila hujan terus menerus sampai melebihi jam 

8 malam anak-anak tidak lagi bekerja. Jika tidak turun hujan, kegiatan 

sehari-hari mereka selain bersekolah yaitu bermain dengan teman-teman 

sebayanya, entah itu bermain sepak bola, bersepeda, bermain naga, 

berenang, ataupun yang lainnya. Jika sedang tidak musim hujan, otomatis 

anak-anak tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan karena 

mereka tidak bisa menjadi pekerja ojek payung. Terkecuali jika mereka 

mempunyai pekerjaan lain selain menjadi pekerja ojek payung.  

Pada saat musim kemarau atau pada saat tidak hujan, anak-anak 

pastinya membutuhkan uang untuk tetap memenuhi kebutuhannya. Untuk 

tetap memenuhi kebutuhannya, anak-anak pekerja ojek payung ini masih 

mengandalkan orang tuanya, dalam artian mereka masih meminta orang 

tuanya. Akan tetapi, orang tua hanya memberi uang kepada anaknya untuk 

ke sekolah, jika anak meminta uang untuk jajan atau untuk membeli 

keperluannya yang lain jarang dipenuhi. Jadi jika sedang tidak turun hujan 

dan anak-anak tidak mempunyai uang untuk jajan, mereka lebih memilih 

untuk bermain dengan teman-temannya dan mereka terpaksa menahan rasa 

ingin jajan karena orang tua mereka tidak memberikan uang jajan lebih.  
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Anak-anak pekerja ojek payung ada juga yang memiliki pekerjaan 

atau kegiatan lain selain menjadi ojek payung, diantaranya Atn dan Ll. Atn 

selain menjadi pekerja ojek payung juga ngedance di Malioboro, tepatnya 

di depan toko Liman. Ngedance ini dilakukan pada malam hari yaitu mulai 

sekitar jam 8 malam. Tetapi, tidak setiap malam Atn ikut ngedance karena 

dia juga masih berstatus menjadi siswa dan paginya harus ke sekolah. 

Hanya pada saat tertentu saja Atn ngedance misalnya jika ada jadwal libur 

sekolah. Selain hari lbur sekolah, terkadang Atn juga gedance tetapi 

jarang. Rata-rata penghasilan yang di peroleh Atn dari ngedance sekitar 

Rp. 30.000,00. Penghasilan tersebt tetap Atn berikan sebagian untuk orang 

tuanya.  

Berbeda dengan Ll, selain menjadi pekerja ojek payung Ll juga ikut 

membuat kalung dan gelang di rumah tetangganya untuk di jual. 

Penghasilan yang di peroleh Ll pun tidak pasti. Seperti yang ditutrkan oleh 

Ll “yo nggak mesti, seikhlasnya mau ngasih berapa”, “dikasih 10, seribu”. 

Terkadang Ll mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,00 kadang juga hanya 

mendapatkan Rp. 1000,00. Walaupun upah Ll sedikit tetapi Lltetap senang 

karena dia bisa mendapatkan uang untuk jajan. Selain membuat kalung 

dan gelang, pada saat hari libur sekolah Ll juga bekerja menawarkan jasa 

hotel dan penginapan untuk pengunjung di Malioboro. Penghasilan yang 

diperolehpun cukup besar, seperti penuturannya “aku waktu itu pernah 

dapet 50, dari hotelnya tu 30”. Selain upah yang di berikan oleh pihak 

hotel atau penginapan, Ll juga mendapatkan uang tips dari pengunjung.  
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Selain Atn dan Ll, ada juga Rzk dan Nnd yang jika ingin meminta 

uang jajan harus membantu orang tuanya terlebih dahulu. Jika ingin 

meminta uang jajan Rzk membantu membereskan rumah, setelah rumah 

bersih barulah Rzk mendapatkan uag jajan dari orang tuanya. Berbeda 

dengan Nnd, jika ingin meminta uang jajan Nnd harus membantu orang 

tuanya terlebih dahulu berjualan es di Malioboro atau membantu 

mengasuh adiknya yang masih kecil. Setelah membantu barulah Nnd 

mendapatkan uang jajan.  

Seperti itulah Atn, Ll, Rzk, dan Nnd mendapatkan tambahan uang 

jajan selain menjadi pekerja ojek payung. Sedangkan anak-anak pekerja 

ojek payung yang lain, jika membutuhkan uang untuk jajan mereka akan 

meminta kepada orang tua masing-masing, itupun tidak selalu diberi oleh 

orang tuanya. Jika orang tua mereka mempunyai uang lebih barulah 

mereka diberi uang jajan, jika tidak terpaksa mereka tidak jajan.  

Jika sedang musim kemarau, dan jika anak-anak tidak mempunyai 

uang untuk jajan, atau untuk membeli keinginannya yang lain, anak-anak 

yang tidak mempunyai pekerjaan sambilan akan lebih memilih bermain 

seperti bermain sepak bola, bermain naga, bersepeda, bermain voli atau 

sekedar berkumpul bersama teman-temannya. Kecuali seperti Ll dan Nnd 

yang tetap bekerja meskipun sedang tidak musim hujan. Tetapi, Ll juga 

tidak setiap hari sepanjang musim kemarau bekerja, jika ia ingin bermain 

ia memilih tidak bekerja. Lain halnya dengan Nnd, karena Nnd 

mempunyai adik yang masih kecil jadi ia harus menyempatkan mengasuh 
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adiknya atau menyempatkan untuk membereskan rumah. Barulah jika 

sudah selesai ia bermain dengan teman-teman yang lain.  

3. Dampak Anak Bekerja Menjadi Pekerja Ojek Payung 

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat selalu memiliki dampak 

bagi masyarakat yang mengalaminya, entah itu dampak yang bersifat 

positif maupun negatif. Begitu pula dengan para pekerja ojek payung, pasti 

ada dampak yang terjadi dari mereka bekerja baik itu dampak yang 

bersifat positif maupun negatif. 

a. Dampak Positif 

Dampak positif merupakan dampak yang membawa keadaan 

menuju kearah suatu kemajuan. Dampak positif yang terjadi pada 

pekerja ojek payung yaitu mereka mendapatkan tambahan penghasilan 

yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 

seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan untuk jajan. Selain 

dapat memenuhi kebutuhan mereka yang tidak tercukupi oleh orang 

tuanya, mereka juga bisa membantu mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Anak-anak pekerja ojek payung ini bisa memenuhi 

kebutuhannya seperti membeli sepatu, membeli alat tulis sekolah, 

membayar biaya sekolah, membeli barang yang mereka inginkan, dan 

untuk jajan. Mereka juga bisa membantu mencukupi kebutuhan 

keluarganya seperti untuk membeli makan keluraga, dan untuk 

tambahan orang tua jika orang tua tidak mempunyai uang. Dampak 

positif ini tidak bisa selalu dirasakan karena pekerjaan yang dilakukan 
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oleh anak-anak hanya pekerjaan musiman, yang hanya dapat dilakukan 

pada saat hujan saja.  

Menurut pendapat dari ibu SM, anak-anak yang bekerja menjadi 

pekerja ojek payung sedikit banyak bisa membantu keluarganya. Lebih 

baik anak-anak bekerja daripada nantinya melakukan hal-hal yang 

menyimpang: ”ya positifnya daripada ya itu kan karena ya terpaksa 

keadaan ekonomi ya daripada yang nggak nggak, bisa mbantu 

keluarga juga to mbak”. 

b. Dampak Negatif  

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tidak selalu memiliki 

dampak positif.  Fenomena sosial yang terjadi juga memiliki dampak 

yang bersifat negatif. Seperti halnya fenomena anak pekerja ojek 

payung, selain memiliki dampak positif, fenomena tersebut juga 

memiliki dampak negatif. 

Pertama, dampak negatif yang ditimbulkan dari anak-anak yang 

bekerja menjadi pekerja ojek payung yaitu pada bidang kesehatan. 

Anak-anak yang menjadi pekerja ojek payung rentan sekali terkena 

penyakit atau akan mudah sakit. Sakit disini dalam arti mereka akan 

demam, flu, batuk, dan lain sebagainya. Mereka akan sakit karena 

sepanjang mereka bekerja, mereka akan terus terkena air hujan sampai 

mereka berhenti bekerja, mereka akan berhenti bekerja saat hujan 

mulai reda. Dari 9 anak yang berhasil di wawancarai, mereka mengaku 

pernah sakit setelah bekerja menjadi pekerja ojek payung. Pada saat 
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mereka sakit, ada yang dirawat oleh orang tuanya ada juga yang 

dibiarkan begitu saja. Seperti Msd, ketika Msd sakit dia dibiarkan oleh 

orang tuanya, dengan kata lain orang tuanya tidak peduli. Msd harus 

membeli obat sendiri, membeli makanan sendiri, dan melakukan apa-

apa harus sendiri. Orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing, 

padahal anak-anak yang lain ketika sakit akan dirawat oleh orang 

tuanya walaupun itu hanya sekedar membelikan obat dan makanan. 

Akan tetapi berbeda halnya dengan Msd, ketika Msd sedang sakit 

orang tuanya tega membiarkan dan tidak peduli dengan keadaan Msd 

yang lemah karena sakit. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu dari Msd 

yakni:  

” ngrepotin, susah e nek nganu nek sakit tu soale kan ora tlaten 

to mbak saya soale, saya kan nek nganu kan nek sakit yo opopo 

minta laden gitu lho maksude, males to saya kan ndak pernah. Ya 

kan ngrepoti nek anu kan yo biasa makan cari sendiri njuk nek 

sakit kan ndak, ndadak buk tukokke buk halaah wis”. 

 

Anak pekerja ojek payung rentan sekali dengan sakit karena 

ketika mereka bekerja, mereka akan hujan-hujanan, payung yang 

mereka bawa hanya dipakai untuk pelanggan saja sedangkan mereka 

hujan-hujanan. Apalagi jika hujan terus menerus tanpa henti, anak-

anak pekerja ojek payung tersebut akan semakin menggigil 

kedinginan. Belum lagi jika mereka sudah berhenti bekerja, tidak 

langsung pulang ke rumah mengganti pakaian yang basah, mereka 

justru bermain terlebih dahulu seperti hanya untuk sekedar nongkrong 

atau bermain sepak bola. Jika mereka sudah puas bermain barulah 



70 
 

mereka pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti pakaian 

yang basah. Mereka akan mudah terserang penyakit karena lama 

kedinginan dan lama memakai pakaian yang basah sehingga mereka 

akan jatuh sakit yang pada akhirnya kondisi tersebut akan mengganggu 

aktivitas belajar mereka di rumah maupun di sekolah.  

Dampak yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Terjunnya 

anak-anak menjadi pekerja ojek payung, akan mengurangi konsentrasi 

mereka dalam belajar. Anak-anak pekerja ojek payung akan terganggu 

aktivitas belajarnya ketika mereka sakit. Pada saat mereka sakit, 

mereka akan membolos dari sekolah sehingga akan membuat mereka 

ketinggalan pelajaran. Hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap 

prestasi mereka di sekolah. Rata-rata anak-anak yang menjadi pekerja 

ojek payung memiliki prestasi yang rendah dibandingkan dengan anak-

anak yang lain. Dari 9 informan, hanya 1 dari mereka yang memiliki 

prestasi bagus di sekolah yaitu Nnd. Walaupun tetap bekerja, Nnd 

mampu mempertahankan prestasinya tetap masuk dalam 10 besar.  

Anak-anak pekerja ojek payung tersebut tetap belajar di rumah 

walaupun siang atau sorenya mereka bekerja. Mereka akan belajar 

pada saat malam hari biasanya mulai pukul 8 malam, walaupun tidak 

semua dari mereka mau belajar. Meskipun prestasi mereka tidak bagus 

di sekolah, tetapi orang tua mereka tidak memaksa anaknya untuk 

belajar. Orang tua tetap akan menasihati anak untuk belajar, tetapi itu 

semua tergantung pada anaknya. Jika anaknya mau belajar ya sudah, 



71 
 

jika tidak juga tidak masalah. Akan tetapi, dengan mereka terjun di 

dunia kerja, akan mengubah orientasi mereka pada pendidikan. 

Padahal, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Terjunnya 

anak-anak dalam dunia kerja akan mengubah orientasi tersebut dengan 

bekerja. Oleh karena anak-anak sudah merasakan mempunyai 

penghasilan banyak, maka mereka akan lebih mementingkan kerja 

daripada pendidikan. Sehingga hal tersebut akan membuat anak ketika 

sudah tamat sekolah akan berorientasi untuk bekerja agar dapat 

memperoleh uang.   

Dampak yang ketiga yaitu adanya konflik. Konflik yang terjadi 

disini antara anak pekerja ojek payung dengan orang dewasa, atau 

dengan pekerja ojek payung dari wilayah yang lain. Konflik ini jarang 

terjadi diantara mereka, hanya sesekali saja terjadi. Konflik yang 

terjadi bukanlah tanpa sebab, konflik yang terjadi di antara pekerja 

ojek payung biasanya karena rebutan pelanggan atau kata lainnya 

disrobot atau nyrobot. Hal ini dikarenakan sistem kerja menjadi ojek 

payung yaitu bergantian. Jadi, jika salah satu dari mereka sudah 

mendapatkan pelanggan, maka yang berada di belakangnya akan maju, 

begitu seterusnya. Salah satu anak pekerja ojek payung yang pernah 

berkonflik adalah Rzk. Pernyataan Rzk yaitu: “ya gelut kak, lah 

berantemnya kalo disrobot”, “harga dirine diinjek-injeki lho kak, tapi 

kan gelute dibantuin sama temen ”.  
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Jika salah satu pekerja ojek payung dari wilayah Pajeksan 

misalnya, ada yang ditantang atau ada yang mengajak berantem pasti 

anak-anak pajeksan yang lain juga akan membantu anak yang 

ditantang tersebut. Jadi, rasa solidaritas dari mereka akan muncul 

ketika salah satu dari anggotanya terancam.  

Sejauh ini, konflik yang terjadi di antara para pekerja ojek 

payung tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sementara. Tetapi, 

konflik yang selama ini sering terjadi hanyalah dalam bentuk cek-cok 

atau perdebatan. Biasanya orang dewasa akan meminta uang kepada 

anak-anak atau istilah lainnya “malak”, dan konflik yang terjadi antara 

orang dewasa dengan anak-anak tersebut hanya melalui sebuah 

omongan atau cek-cok, tidak sampai pukul memukul.  

Menurut Atika (dalam Adriyani, 2008:24) dalam Keppres No.36 

tahun 1990 tentang hak-hak anak dinyatakan bahwa, anak-anak seperti 

juga halnya orang dewasa yang memiliki hak dasar sebagai manusia. 

Adapun hak-hak pokok anak antara lain, hak untuk hidup layak, hak untuk 

berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk 

memperoleh pendidikan. Membiarkan anak untuk bekerja merupakan 

pelaggaran terhadap hak anak. Terutama hak untuk hidup layak, hak untuk 

berkembang, dan hak untuk dilindungi. Padahal di jalan kampung 

Pajeksan tersebut sudah terpampang dengan jelas Poster tentang hak-hak 

anak. akan tetapi, orang tua maupun masyarakat belum sepenuhnya 

menyadari pentingnya hak-hak anak. 
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Sebagai seorang anak, seharusnya mereka mendapat kasih sayang 

yang utuh dari orang tuanya dan seharusnya mereka mendapatkan 

perhatian dan lindungan dari orang tuanya. Akan tetapi, yang terjadi pada 

anak pekerja ojek payung malah sebaliknya. Mereka dibiarkan bekerja, 

mencari uang, tanpa ada pengawasan dari orang tua. Peran dari orang tua 

anak pekerja ojek payung tersebut sangatlah kurang, padahal keluarga 

merupakan lembaga yang utama untuk membentuk kepribadian anak. 

Masyarakatpun memandang, peran para orang tua dari anak pekerja ojek 

payung tersebut sangatlah kurang. Seperti pernyataan dari bapak Ags: 

“terutama yang dibutuhkan disini memang peran orang tua mohon maaf 

yang kurang aktif memperhatikan pada anak-anaknya”.  

Memang, pada dasarnya para orang tua atau keluarga pekerja ojek 

payung kurang begitu memperhatikan anak-anaknya. Kasih sayang, 

kepedulian dan perhatian mereka sangatlah kurang terhadap anak-anaknya. 

Para orang tua lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada 

mengurus anaknya. Hal ini terjadi karena orang tua sibuk bekerja mencari 

uang untuk bertahan hidup. Orientasi orang tua lebih pada pekerjaan dan 

uang daripada fungsinya sebagai seorang ibu atau ayah. Padahal, keluarga 

merupakan agen sosialisasi yang pertama dan utama bagi anak.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 9 anak pekerja ojek payung, 

mereka mengaku hubungan mereka dengan keluarga sangatlah kurang. 

Anak pekerja ojek payung lebih banyak dan lebih senang berhubungan 

dengan teman sebayanya. Hubungan mereka dengan orang tuanya hanya 
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sekedarnya saja. Terkecuali dengan satu informan yaitu Atn, hubungan 

Atn dengan orang tuanya berbeda dari hubungan teman-temannya dengan 

orang tua mereka. Atn sangat terbuka terhadap ibunya, begitu juga 

sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Atn, beliau mengaku 

jika beliau dengan anak-anaknya seperti halnya teman. Jadi, mereka saling 

terbuka satu sama lain. Walaupun ibu Atn sibuk dengan pekerjaannya, 

beliau tidak lupa memperhatikan anak-anaknya, memberikan kasih sayang, 

dan mengontrol aktivitas anak-anaknya.  

Walaupun para orang tua sibuk dengan urusan mereka masing-

masing, tetapi mereka juga harus tetap memperhatikan anaknya, 

memberikan kasih sayang, dan mengontrol aktivitas anak-anaknya agar 

tidak menyimpang. Terdapat satu informan yang sama sekali kurang 

mendapatkan perhatian dari orang tuanya yaitu Msd. Msd mengaku jika 

dia sedang sakit dia dibiarkan begitu saja. Tidak mendapatkan perawatan 

seperti anak-anak yang lain. Jika sedang sakit, Msd membeli obat 

seadanya di warung dan membeli makan sendiri. Ibu Msd pun mengakui 

hal tersebut, beliau mengaku jika anaknya sakit itu justru akan merepotkan 

saja.   

Orang tua yang seharusnya menghangatkan keluarga, melindungi 

anak, dan memberikan anak kesejahteraan justru membiarkan anak-

anaknya begitu saja. Mereka kurang peduli dan kurang memberikan 

perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka. Fungsi dari 

keluarga disini seperti fungsi afeksi, fungsi pendidikan dan fungsi 
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perlindungan tidak dijalankan dengan maksimal sehingga para orang tua 

melanggar hak-hak anak. Mereka lebih mementingkan urusan pribadinya, 

lebih mementingkan pekerjaan daripada anak-anaknya. Alasan kemiskinan 

sangat melekat pada mereka, karena adanya kemiskinan membuat fungsi 

dari keluarga tidak berjalan semestinya. Justru anak-anak yang 

dikorbankan disini, karena adanya kemiskinan anak-anak mau tidak mau 

harus merasakan kerasnya kehidupan sehingga mereka terjun dalam dunia 

kerja karena mereka merasa kebutuhan materil mereka sebagai anak tidak 

lagi terpenuhi, misalnya kebutuhan untuk membeli peralatan sekolah 

seperti buku, sepatu, dan kebutuhan yang lain seperti untuk membeli 

mainan, untuk jajan. Keadaan tersebut membuat mereka terpaksa 

memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja karena dengan 

mereka bekerja mereka akan mendapatkan pengasilan sendiri dan 

penghasilan tersebut bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya 

yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya tersebut.  

4. Solusi dari masyarakat 

Walaupun sebagian masyarakat membiarkan anak-anak bekerja, 

akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang peduli terhadap mereka. 

Salah satunya yaitu ibu SM, beliau merupakan orang yang cukup 

dihormati di kampung Pajeksan. Ibu SM bekerjasama dengan LSM 

menyelenggarakan belajar bersama setiap hari jumat sore. Kegiatan belajar 

bersama ini sudah terselenggara selama tiga tahun. Selain belajar mata 

pelajaran yang ada di sekolah, kegiatan belajar bersama ini juga di isi 
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dengan pendidikan budi pekerti. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beliau, adanya kegiatan belajar bersama ini adalah untuk meminimalisir 

anak-anak agar tidak terlalu berorientasi pada pekerjaan, dan untuk 

meminimalisir terjadinya tindakan menyimpang lainnya seperti merokok, 

narkoba, dan miras.  

“kebanyakan mereka anak-anak yang orang tuanya bekerja, jadi ya 

orang tuanya sudah sibuk sendiri, makanya kita juga mengadakan 

itu apa…belajar bersama tiap jumat itu kita tidak hanya untuk 

pelajaran sekolah tapi juga sedikit-sedikit kita berikan budi 

pekerti”.wawancara dengan ibu SM pada tanggal 25 Maret 2014, 
Pukul 15.30-16.30 WIB)  

 

Beliau berfikiran tentang dampak terburuk yang terjadi pada anak-

anak, karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan 

lindungan dari keluarganya. Anak-anak akan bebas berteman tanpa adanya 

kontrol dari orang tua, yang bisa mengakibatkan anak-anak terjun dalam 

pergaulan bebas. Anak-anak yang menjadi pekerja ojek payung bebas 

berteman dengan siapa saja, bahkan mereka berteman dengan orang 

dewasa. Hal tersebut membuat kekhawatiran adanya tindakan 

menyimpang yang akan dilakukan anak-anak karena pada dasarnya anak-

anak masih dalam tahap meniru. Kekhawatiran tersebutlah yang pada 

akhirnya diselenggarakan kegiatan belajar bersama. Selain belajar tentang 

mata pelejaran yang ada di sekolah, anak-anak juga di ajarkan tentang 

moral dan budi pekerti.  

Sebagai bagian dari masyarakat, ibu SM beranggapan bahwa beliau 

tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak-anak, dan walaupun beliau tidak 
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setuju dengan adanya anak-anak yang bekerja akan tetapi beliau tidak bisa 

melarang mereka karena beliau juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Beliau hanya bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang bersifat 

menyimpang dengan cara mengadakan belajar bersama. Tetapi sayangnya 

tidak semua anak-anak mau mengikuti belajar bersama. Terkadang mereka 

lebih mementingkan bermain dan menjadi pekerja ojek payung jika turun 

hujan.  

“yaaa saya si sebetulnya tidak setuju ya mbak tapi mau gimana kita 

kan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka jadi kita ya ngga bisa 

apa-apa kita cuman bisa meminimalisir hal-hal negatif seperti kita 

mengadakan belajar bersama itu juga cuma seminggu sekali ya 

hanya kita bisanya hanya gitu tapi daripada tidak karena orang tua 

mereka kan kebanyakan orang sibuk dua-duanya kerja pulangnya 

sore kebanyakan jualan”.wawancara dengan ibu SM pada tanggal 

25 Maret 2014, Pukul 15.30-16.30 WIB 
 

Hal ini sangatlah disayangkan karena lagi-lagi peran orang tua sangat 

kurang dalam mendukung anak untuk mengikuti kegiatan belajar bersama. 

Kegiatan tersebut akan berjalan maksimal jika semua warga ikut 

bekerjasama, baik itu keluarga, masyarakat, maupun anak itu sendiri.  

Selain diadakan belajar bersama, kampung Pajeksan ini ternyata juga 

sedang merintis menjadi Kampung Ramah Anak. Koordinator dari 

Kampung Ramah Anak ini adalah ibu SM sendiri. Menurut beliau, 

kampung Pajeksan menjadi Kampung Ramah Anak karena di kampung 

tersebut banyak sekali terdapat anak-anak. Maka dari itu, anak-anak akan 

difasilitasi berbagai macam permainan anak-anak. hal tersebut juga akan 

meminimalisir hal-hal negatif atau tindakan menyimpang dari anak. Anak-

anak terutama anak-anak yang menjadi pekerja ojek payung belum 
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berantusias untuk meramaikan Kampung Ramah Anak ini. Mereka lebih 

senang bermain sendiri bersama teman-teman mereka. Membutuhkan 

perjuangan yang lebih untuk mengubah orientasi anak-anak pekerja ojek 

payung tersebut untuk tertarik pada kegiatan belajar bersama maupun 

bermain permainan anak-anak yang sudah semestinya dilakukan mereka.   

Selain itu, setiap sore juga diadakan TPA bagi anak-anak. akan tetapi 

kegiatan tersebut kurang maksimal karena anak-anak kurang tertarik 

mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan TPA akan ramai jika hanya bulan 

ramadhan saja, selain itu jarang anak-anak yang mau mengikuti TPA. 

Mereka lebih senang bermain dan karena kurangnya peran dari orang tua 

mereka, maka anak-anak lebih mementingkan bermain dan bagaimana 

caranya mendapatkan uang daripada pendidikan.  

5. Pokok-pokok Temuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh temuan-temuan di 

lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan catatan 

dokumen. Pokok-pokok temuan tersebut antara lain: 

a. Adanya ojek payung mula-mula karena keisengan tukang becak yang 

sedang menunggu penumpangnya, daripada mereka menganggur jadi 

mereka berinisiatif menawarkan jasa ojek payung. 

b. Sebagian besar pekerjaan orang tua dari anak pekerja ojek payung 

adalah pedagang dan buruh, mereka lebih mementingkan urusan 

masing-masing daripada mengurus anaknya sendiri sehingga anak 

kurang terkontrol dan kurang mendapatkan kasih sayang dari mereka. 



79 
 

c. Walaupun terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi anak-anak 

menjadi pekerja ojek payung seperti faktor keluarga, ekonomi, 

lingkungan, tetapi faktor lingkungan adalah faktor yang paling 

mendominasi di anatar faktor-faktor yang lain.  

d. Lingkungan dimana para anak pekerja ojek payung tinggal sangat 

mempengaruhi anak-anak lainnya untuk bekerja. Hal ini terjadi karena 

sudah banyak anak-anak yang bekerja menjadi pekerja ojek payung di 

kampung-kampung sekitar kawasan Malioboro, sehingga bujukan atau 

ajakan teman sebaya akan mempengaruhi anak-anak lain untuk 

menjadi pekerja ojek payung. 

e. Pada umumnya, anak-anak mau menjadi pekerja ojek payung selain 

karena bujukan dari teman, dikarenakan kebutuhan mereka dalam 

keluarga kurang tercukupi seperti untuk jajan, untuk membeli apa yang 

mereka inginkan. Kurang tercukupinya kebutuhan anak dalam sebuah 

keluarga, memunculkan dorongan dalam diri anak tersebut untuk 

memuaskan kebutuhan dirinya sendiri sehingga mereka lebih memilih 

bekerja.  

f. Pada saat tidak melakukan pekerjaan ojek payung, sebagian dari anak-

anak akan melakukan pekerjaan lain agar tetap mendapatkan uang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

g. Anak-anak yang tidak melakukan pekerjaan lain atau sambilan akan 

memilih bermain dengan teman-temannya dan lebih memilih menahan 



80 
 

keinginannya untuk jajan atau untuk membeli apa yang mereka 

inginkan.  

h. Hasil yang didapat dari mereka menjadi pekerja ojek payung rata-rata 

akan diberikan untuk orang tuanya sebagian atau setengahnya. Sisanya 

mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhan mereka seperti untuk 

jajan, membeli peralatan sekolah, dan untuk bermain.   

i. Kegiatan lain yang dilakukan oleh anak-anak pekerja ojek payung 

(selain yang memiliki pekerjaan sambilan lain) biasanya hanya 

bermain, bersepeda, dan berenang serta latihan barongsai karena 

mereka sering mengikuti festival-festival barongsai.  

j. Terjunnya anak-anak dalam dunia kerja merubah pemikiran mereka 

tentang pentingnya pendidikan.  

k. Faktor ekonomi yang lemah membuat orang tua membiarkan bahkan 

menyuruh anak-anaknya ikut serta dalam dunia kerja.  

l. Selain karena faktor ekonomi, anak-anak mau bekerja sebagai ojek 

payung ada yang karena mereka senang hujan-hujanan, senang main-

main saja.  

m. Kurangnya kasih sayang, kepedulian, dan lindungan orang tua 

terhadap anak membuat hubungan orang tua dengan anak kurang 

harmonis.  

n. Orang tua kebanyakan mengabaikan kondisi kesehatan anak, dan 

mereka lebih mementingkan urusannya sendiri.  
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o.  Dampak negatif yang ditimbulkan dari anak-anak bekerja lebih 

banyak daripada dampak positifnya. Dampak positif hanya mereka 

rasakan sesaat yaitu memiliki uang banyak, sedangkan dampak negatif 

akan berlangsung lama seperti pada bidang kesehatan dan penidikan.  

p. Ketika anak pekerja ojek payung bekerja, terkadang terjadi konflik 

antara anak pekerja ojek payung dengan orang dewasa yang 

dikarenakan orang dewasa meminta uang secara paksa, dan antara 

anak pekerja ojek payung dari daerah satu dengan daerah lainnya yang 

dikarenakan adanya penyerobotan.  

q. Rata-rata anak yang menjadi pekerja ojek payung berprestasi rendah di 

sekolah, hal ini disebabkan orientasi mereka bukan pada pendidikan 

lagi tetapi lebih pada bagaimana bisa mendapatkan uang untuk 

memenuhi kebutuhannya dan bermain dengan teman-temannya. 

r. Alasan kemiskinan atau ekonomi yang lemah sangat melekat pada 

keluarga anak pekerja ojek payung, karena adanya kemiskinan 

membuat fungsi dari keluarga tidak berjalan semestinya. Justru anak-

anak yang dikorbankan disini, karena adanya kemiskinan anak-anak 

mau tidak mau harus merasakan kerasnya kehidupan sehingga mereka 

terjun dalam dunia kerja karena mereka merasa kebutuhan materil 

mereka sebagai anak tidak lagi terpenuhi. 

s. Belajar bersama merupakan solusi yang ditawarkan masyarakat untuk 

meminimalisir terjadinya hal-hal negatif pada anak khususnya pekerja 

ojek payung dimana pergaulan mereka bisa dikatakan bebas. Tetapi 
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tidak semua anak pekerja ojek payung mau mengikuti kegiatan 

tersebut, karena mereka lebih mementingkan bermain dan mencari 

uang.  

t. Menurut anggapan masyarakat, fenomena anak pekerja ojek payung 

sudah dianggap biasa, wajar, dan lumrah. Hal ini dikarenakan 

kebiasaan mereka yang melihat anak-anak terbiasa bekerja dari kecil 

serta karena alasan faktor ekonomi yang lemah. Masyarakat 

menganggap hal tersebut bukanlah sebagai masalah, asalkan bisa kerja 

dengan halal.  

 

 

 


