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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak
membutuhkan

orang

lain

untuk

dapat

membantu

mengembangkan

kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa
orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.
Anak juga merupakan mahkluk sosial, dimana perkembangan sosial anak,
membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu
merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiaptiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada suatu fase
merupakan dasar bagi fase selanjutnya.1 Masa kanak-kanak merupakan bagian
terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa kanakkanaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber
dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitastidaknya seseorang di masa
dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang
diterima di masa kanak-kanak. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa
dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa
anak-anak.
Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) pengertian anak dibatasi pada usia
sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut “setiap orang
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yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, kewajiban
orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia
18 tahun”.2 Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi
dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara
ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang tuanya karena
kedewasaannya belum matang.
Faktor-faktor

dominan

yang

memengaruhi

perkembangan

dan

pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor
tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks
pengasuhan dan perlindungan anak, orang tua dan keluarga mempunyai peran
sentral, karena dalam hal ini anak sangat tergantung pada orang dewasa. Bagi
anak yang memiliki orang tua, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang
tuanya, tetapi bagi anak-anak terlantar dan yang dalam kondisi tertentu tidak
memiliki orang tua, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab negara.
Seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi
“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.3 Dalam hal ini
negara dapat melakukan berbagai usaha agar anak yang terlantar tersebut
mendapatkan penghidupan yang layak. Namun di sisi lain, munculnya fenomena
sosial

berupa

anak-anak

pekerja

melahirkan

sebuah

persepsi

kurang

menyenangkan baik dari sisi sosial maupun pendidikan. Fenomena munculnya
anak-anak pekerja diindikasikan karena himpitan ekonomi yang disebabkan
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sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan
lemahnya sumber daya manusia (SDM).
Anak-anak pekerja merupakan masalah sosial, dimana mereka dianggap
sebagai sampah sosial. Mereka adalah anak-anak yang memilih emperan toko
dan jalan sebagai tempat bernaung. Antropolog Parsudi Suparlan berpendapat
bahwa gelandangan dan pengangguran sebagai suatu gejala sosial yang terwujud
di perkotaan dan telah menjadi suatu masalah sosial karena beberapa alasan.
Pertama, di satu pihak menyangkut kepentingan orang banyak (warga kota)
yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan mereka sehari-hari telah
dikotori oleh pihak anak pekerja dan dianggap dapat menimbulkan
ketidaknyamanan harta benda. Kedua, menyangkut kepentingan pemerintah
kota, dimana Anak-anak pekerja dianggap dapat mengotori jalan-jalan protokol,
mempersukar pengendalian keamanan dan mengganggu ketertiban sosial.4
Penggunaan istilah anak-anak pekerja berimplikasi pada dua pengertian
yang harus dipahami. Pertama, pengertian sosiologis, yaitu menunjuk pada
aktifitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat
mengatakan

sebagai

kenakalan

anak,

dan

perilaku

mereka

dianggap

mengganggu ketertiban sosial. Kedua, pengertian ekonomi, yaitu menunjuk pada
aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena
kondisi ekonomi orangtua yang miskin.5
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Ambon sebagai kota yang sedang melakukan pembangunan, selain harus
berjuang untuk mengentaskan kemiskinan juga memperhatikan nasib anak-anak
sebagai generasi penerus bangsa seperti nasib anak-anak pekerja. Anak-anak
pekerja di kota Ambon berasal dari berbagai daerah baik di dalam daerah
maupun dari luar kota Ambon seperti Bugis, Makasar dan Buton. Anak-anak
pekerja ini lebih banyak berada di pasar Mardika Ambon. Secara umum tempat
mangkal anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon seperti di terminal, pasar
Ikan, emperan ruko, tempat penjualan pakaian bekas, dan sebagainya. Hingga
kini, belum terdata secara utuh terkait jumlah anak-anak pekerja yang berada di
kota Ambon. Pada umumnya mereka mempunyai pekerjaan yang tidak tetap
kadang mereka menawarkan jasa, berdagang asongan, menjual koran dan
kadang ada pula yang menganggur saja. Aktifitas anak-anak pekerja berbedabeda berdasarkan jenis pekerjaan mereka.
Susahnya orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga
melibatkan anak-anaknya untuk bekerja membantu mereka inilah yang
mengakibatkan jumlah anak-anak yang bekerja di pasar terus menerus
meningkat. Anak-anak pekerja merupakan seseorang yang masih belum dewasa
(secara fisik dan phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di
jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna
mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental
dari lingkunganya. Adanya anak-anak pekerja sering kali merugikan orang lain
misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, dan lain-lain. Selain itu
permasalahan anak jalan juga adalah sebagai objek kekerasan. Mereka
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merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dari berbagai tindakan kekerasan
baik fisik, emosi, seksual maupun kekerasan sosial. Kondisi psikologi anak-anak
yang mengalami lingkungan pergaulan ganda tersebut menimbulkan pertanyaan
bahwa apakah mereka mengetahui nilai-nilai akhlak yang harus dimiliki seorang
anak. Pertanyaan lainnya adalah sejauhmana perkembangan akhlak mereka.
Akhlak menjadi unsur utama dalam menciptakan generasi penerus yang
beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlaq mulia serta berguna bagi
masyarakat, agama dan negara.6 Hal tersebut sebagaimana yang difirmankan
Allah SWT dalam Al-Qur‟an :

ۡ

ۡ

َۡ

ُُۡ
ُ َو َنا َخلل
َ ت ٱۡلو َو
٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إَِّل ِِلَػبد
ِ
ِ
Terjemahnya:
Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
Mereka menyembah-Ku (Q.S. Adz. Dzariyat:56).7
Jadi jelaslah bahwa akhlak memberi petunjuk untuk membentuk anak
yang berbudi luhur dan berakhlaq mulia. Pertanyaan tentang akhlak anak-anak
pekerja menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terkait
permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan pemantauan penulis yang
melihat aktifitas anak-anak pekerja yang menawarkan jasa untuk bekerja. Proses
bekerja dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok atau dengan cara
bergiliran berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Aktifitas ganda untuk
membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara bekerja
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memaksa anak-anak ini jauh dari lingkungan pendidikan. Sekolah bagi mereka
menjadi beban bagi orang tua dan diri sendiri.
Keberadaan anak-anak pekerja ini menimbulkan fenomena tersendiri
bagi penulis untuk meneliti tentang sejauhmana lingkungan pekerjaan mereka
dapat membentuk akhlak mereka. Adapun judul penelitian yang penulis angkat
adalah “Perkembangan Akhlak Anak-anak Pekerja Di Pasar Mardika Ambon.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah:
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapatlah dirumuskan
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan akhlak anak-anak
pekerja di pasar mardika Ambon ?
2. Batasan Masalah
Mengingat pembahasan tentang perkembangan akhlak anak-anak pekerja
sangat meluas, maka penelitian ini difokuskan pada masalah akhlak anak-anak
pekerja dan perkembangan akhlak anak-anak yang bekerja di pasar Mardika
Ambon dari usia 7 sampai dengan 10 tahun.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana perkembangan akhlak anak-anak pekerja di pasar mardika Ambon.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
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1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah intelektual, minimal
sebagai bahan inspirasi dan tambahan wacana bagi penulis yang mengambil
topik yang sama dimasa yang akan datang seiring dengan dinamika
perkembangan zaman, sebagai solusi dalam upaya pemecahan masalah sosial
terkait keberadaan anak-Anak-anak pekerja di kota Ambon.
2. Manfaat Praktis
Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak
yang berkompeten berkaitan dengan masalah Anak-anak pekerja dalam konteks
mengetahui dan memahami mereka serta diharapkan dapat menjadi sumber
belajar dan dapat memberi pemahaman akan keberadaan Anak-anak pekerja
sebagai sebuah fenomena yang perlu diselesaikan.
E. Definisi Konsep
Untuk menghindari kekeliruan dan mempermudah pemahaman dalam
menafsirkan judul di atas, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan
beberapa defenisi konsep judul dalam penelitian ini yaitu:
1. Perkembangan adalah proses menjadi besar dan luas dalam hal kosakata
dan pikiran.8
2. Akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan seseorang.9
3. Anak-anak pekerja adalah anak perempuan dan anak laki-laki yang
menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk bekerja agar mendapatkan
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uang atau hanya sekedar membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarga.10
4. Pasar Mardika dalam penelitian ini adalah pasar tempat penjualan ikan
yang bernama pasar Mardika Ambon yang berada di tengah-tengah kota
Ambon dan menjadi sentral perdagangan masyarakat kota Ambon.
Dari penjelasan beberapa istilah di atas, maka definisi dari konsepjudul
yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkembangan budi pekerti pada
anak-Anak-anak pekerja yang berada di pasar Mardika Ambon.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Perkembangan Akhlak Anak
1. Perkembangan Anak
Mengenai masa remaja itu sendiri, Freud hanya mengatakan bahwa
seksualitas pada remaja dimulai dengan perubahan-perubahan tubuh dan faal
yang menimbulakan tujuan baru dari dorongan seks, yaitu reproduksi
(keturunan). Tahap ini disebut fase genital, yang merupakan perkembangan
terakhir dari tahap-tahap sebelumnya yang belum bertujanreproduktif. Fase-fase
yang terdahulu terjadi sebelumnya juga dimasa kanak-kanak, yaitu:
a. Fase oral (0-2 tahun): kepuasan seksual terpusat pada mulut.
b. Fase anal (3-5 tahun): kepuasan seksual terpusat pada anus (pelepasan).
c. Fase phallic (6-7 tahun): kepuasan seksual terpusat pada alat
kelamin,tetapi tanpa tujuan reproduktif.
Antara 7-12 tahun terdapat masa “laten” dimana seakan-akan terjadi
perkembangan seksual tertentu.11
Fase genital pada masa remaja ini diwujudkan melalui tiga hal, yait:
a. Melalui rangsanagn dari luar (rabaan, sentuhan) terhadap daerah-daerah
orogeny (bagian tubuh yang dapat menimbulkan gairah seksual).
b. Melalui ketegangan dari dalam dan kebutuhan faali untuk menyalurkan
sekresi seksual (sperma).
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c. Melalui kegairahan psikologi yang disebabkan oleh karena hal yang
pertama tadi dan menyebabkan terjadinya dorongan untuk beronani. Hal
yang terakhir ini sesuai dengan laporan Kinsey tentak perilaku seksual di
Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa tingkahlau mansturbasi
(onani) paling sering terjadi pada anak-anak berusia 13-15 tahun.
Pada fase remaja ini, gejala Oidepoes Complex akan menghilang, karena
adanya yang disebut oleh Freud inscest barrier (penghalang terhadap hubungan
seks dengan anggota keuarga sendiri). Sebagai gantinya, timbullah oedipoes
complex kedua dimana seorang anak laki-laki pada awal usia masa remajanya
lebih tertarik pada wanita (bukan ibunya) yang lebih tua.12
Pandangan Freud yang telah menekankan pada dorongan seks ini
ternyata juga mendapat tantangan dari anak perempuannya sendiri, Anna Freud,
yang juga menjadi ahli psikonalisis seperti ayahnya. Sebagai ahli psikonalisis
dia mengakui adanya dorongan-dorongan naluri, tetapi bukan hanya seks.13
Dorongan-dorongan ini pada masa remaja mulai mendapat tekanan dan
tantangan

dari

lingkungan

dan

timbullah

keadaan

tidak

seimbang

(disequilibrium) antara dorngan dari dalam dan hambatan dari luar diri individu:
sebgai reaksi, individu remaja berusaha mempertahankan ego-nya (defence
mechanism) dengan cara lebih agresif, nakal, ceroboh, kurang menjaga
kebersihan, kurang ajar, dan senang memamerkan diri (eksibisionistik).14
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Pandangan lain juga sependapat dengan Freud dikemukakan oleh Otto
Rank, juga seorang ahli psikonalisis, murid dan sejawat Freud sendiri. Bagi Otto
Rank, yang merupakan pendorong utama dari dinamika jiwa bukanlah dorongan
seks yang ditentukan dan dihambat oleh lingkungan maupun:super-ego”, tetapi
dorongan kehendak (will) yang secara aktif diri sendiri (self) dan mengubah
lingkungan. Menurut Otto Rank, manusia bukanlah makhluk yang tertekan
(repressed) dan dikuasai oleh kertidak sadaran nya (unconsciousness), akan
tetapi manusia adalah makhluk kreatif dan produktif yang mempunyai
kebutuhan untuk mandiri (need for independence).15
2. Pengertian Akhlaq Anak
Untuk mengetahui masalah pengertian akhlaq ini, akan penulis kemukakan
beberapa pengertian sebagai berikut; secara etimologi kata akhlaq dari bahasa
Arab khlaqah bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang berarti budi pekerti.
Budi berasal dari bahasa sansekerta yang berarti sadar, kesadaran atau yang
disadarkan. Sedangkan pekerti berasal dari bahasa Indonesia yang berarti
kelakuan.Sedangkan menurut terminologi kata budi pekerti terdiri dari kata budi
dan pekerti dapat diartikan sebagai berikut:
Budi adalah yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran
yang didorong oleh pemikiran ratio yang disebut caracter. Pekerti ialah apa yang
terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati, yang disebut
behavior.16 Jadi akhlaq atau budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil
ratio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku. Dalam arti
15
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bahwa wujud akhlaq adalah berupa tingkah laku manusia yang nampak dan
dapat dilihat pada dirinya yang didorong oleh hati nurani pemikiran serta rasio.
Menurut Ahmad Amin memberikan pengertian akhlaq adalah kebiasaan
kehendak, artinya

apabila kehendak itu

membiasakan sesuatu,

maka

kebiasaannya disebut akhlaq. 17
Dari pengertian tersebut diatas, penulis berusaha untuk menggaris
bawahi, bahwa yang dimaksud dengan akhlaq ialah suatu sifat yang tetap pada
jiwa manusia yang dari padanya timbul keinginan yang menggerakkan dan
mendorong diri manusia untuk berbuat dan bertingkah laku. Dimana perbuatan
atau tingkah laku itu merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, sehingga mudah
untuk melakukannya dan tidak memerlukan pikiran lagi. Jadi manifestasi atau
penjelmaan akhlaq adalah tingkah laku atau perbuatan, baik itu ucapan tindakan
dan lain sebagainya.
Yang menjadi sumber akhlaq atau tingkah laku anak pada dasarnya
terdapat dalam Al-Qur‟an yaitu:
Firman Allah dalam Surat Al-Qalam ayat 4 :

َ
َ ُ ُ ٰ َ م لَ َػ
٤ يم
ِإَوى
ٖ َل خل ٍق غ ِظ

Terjemahnya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung18
Juga firman Allah yang ada pada Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:
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ۡ َ َ ْ ُ َۡ َ َ َّ ٞ َ َ َ ٌَ ۡ ُ
ُ َ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
َخر
َ
ِ للد َكن لك ۡم ِِف َر ُسو ِل ٱّللِ أسوة حسية ل ِهو َكن يرجوا ٱّلل وٱِلونٱٓأۡل
ٗ ِ ٱّلل َنث
َ َو َذ َن َر
٢١ ريا
Terjemahnya:
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan
keselamatan di hari kiamat dan banyak menyebut Allah. 19
2. Perkembangan Akhlak Anak
Anak yang berada di sekolah dasar (SD) adalah anak yang berada pada
rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak
yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya.
Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong
sehingga akan berkembang secara optimal.
Karakteristik perkembangan anak SD biasanya pertumbuhan fisiknya
telah mencapai kematangan, mereka telah mampu mengontrol tubuh dan
keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian,
dapat mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bola dan telah
berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang pensil maupun
memegang gunting. Selain itu, perkembangan anak dari sisi sosial, terutama
anak yang berada pada usiasekolah dasar (SD) antara lain mereka telah dapat
menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi
dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi, dan mandiri.
Perkembangan anak usia 6-8 tahun dari sisi emosi antara lain anak telah
dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, telah dapat mengontrol
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emosi, sudah mampu berpisah dengan orang tua dan telah mulai belajar tentang
konsep nilai misalnya benar dan salah. Untuk perkembangan kecerdasannya
anak SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi,
mengelompokkan obyek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya
perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat dan
berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu.
B. Konsep Anak-Anak Pekerja
Buruh anak, anak-anak pekerja atau anak-anak yang terpaksa bekerja
atau istilah-istilah untuk menggabungkan profil anak-anak yang kurang
beruntung, anak-anak dari keluarga miskin yang dalam masa kanak-kanaknya
terpaksa tidak dapat menikmati waktu bermain secara cukup dan bahkan
terlantar kelangsungan pendidikannya. Kadang perkembangan moral juga tidak
mendapat perhatian yang cukup karena harus berbenturan dengan waktu bekerja.
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 memadai untuk
perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak dianggap memiliki
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aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar
penyangga ekonomi keluarga.20
Anak-anak pekerja terbagi dalam dua sektor utama yaitu sektor formal
dan sektor informal. Sektor formal bisa dilihat dari adanya relasi antara buruh
dan serta anak yang bekerja bertujuan untuk mendapatkan upah, sebagai contoh :
buruh pabrik, buruh di industri rumah tangga. Sektor informal adalah anak
bekerja tidak ada relasi buruh dan majikan, sebagai contoh : pedagang asongan,
tukang semir dan sebagainya. Anak-anak yang bekerja tersebut ada dalam
berbagai jenis keadaan. Namun yang perlu diperhatikan bukanlah kenyataan
bahwa mereka itu bekerja akan tetapi situasi kerja yang mereka alami. Situasi
kerja mereka mungkin membahayakan kesehatan tubuh, kesehatan mental serta
nilai moral mereka, apalagi dengan penghasilan yang sangat minim. Ada satu
sisi gelap dari kehidupan buruh anak-anak ini yang memerlukan perhatian
khusus yaitu fenomena anak-anak jalanan yang sekarang ini merupakan suatu
gejala global.
Hal ini menjadi keprihatinan, karena lingkungan jalanan menyuguhkan
nilai-nilai membingungkan dan seringkali bertentangan dengan konformitas
sosial. Hal ini merupakan lahan resiko tinggi untuk pola perilaku anak. Peer
Group atau teman sepermainan sangat mempengaruhi perilaku mereka di jalan.21
Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian di Surakarta yang menyatakan hampir
semua anak yang menjalani kehidupan di jalanan secara umum tingkah laku

20

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: CV
Rajawali, 1992), hlm. 40
21
Idrus Affandi, Idrus, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konfergensi Antara
Fungsionalis Dan Religious), (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 11
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mereka sehari-hari diwarnai dengan cara-cara hidup yang tidak normal untuk
anak seusianya. Cara hidup mereka tidak lazim dilakukan oleh anak normal,
seperti perilaku yang tidak sopan, membaca buku porno, menghisap “aica aibon”
mabuk-mabukan, menggunakan zat adiktif, perilaku seksual yang layaknya
dilakukan orang-orang yang sudah menikah, dan perilaku seksual sesama jenis.22
Anak-anak pekerja memilih tempat-tempat khusus seperti jalanan, kebun
dan lain sebagainya sebagai tumpuan mencari nafkah, mereka memakai tempat
tersebut bersama dengan orang-orang dewasa. Orang awam melihat dan
menganggap mereka sebagai pengganggu atau penjahat cilik yang berbahaya.
Kegiatan mereka mengasong, mengamen, dan masih banyak kegiatan lainnya.
Sebenarnya yang mereka lakukan tersebut dalam konteks bekerja. Mereka
berjuang mendapatkan pekerjaan yang halal bagi kehidupan mereka dan
keluarga mereka. Anak-anak yang bekerja sering datang dari pemukiman dan
kediaman kumuh, saat kemiskinan dan situasi keluarga yang sulit merupakan hal
yang lazim.
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Munculnya Anak-Anak Pekerja
Departemen Sosial menyebutkan bahwa penyebab keberadaan Anakanak pekerja ada 3 macam, yakni;23 faktor pada tingkat mikro (immediate
causes), faktor pada tingkat messo (underlying causes), dan faktor pada tingkat
makro (basic causes).

22

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru,
2002), hlm. 155.
23
Departemen Sosial. Ibid.,hlm. 25-26
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1. Tingkat Mikro (Immediate Causes)
Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan
anak dan keluarganya. Departemen Sosial menjelaskan pula bahwa pada tingkat
mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi
juga berdiri sendiri, yakni:
a. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah
putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
b. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua
menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau
kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau
tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap
anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi
masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh
meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan
pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam
keluarga.
c. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi
membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh
pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan
pemerintah.
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d. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua
sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak,
telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.24
Selain itu, Odi Shalahudin menyebutkan pula faktor-faktor yang
disebabkan oleh keluarga yakni sebagai berikut:25
1) Keluarga miskin
Hampir seluruh Anak-anak pekerja berasal dari keluarga miskin.
Sebagian besar dari mereka berasal dari perkampungan-perkampungan urban
yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun
rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak-anak
pekerja yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin.
Kemiskinan merupakan faktor dominan yang medorong anak-anak menjadi anak
jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali
kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi
anak jalanan.
2) Perceraian dan kehilangan orang tua
Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko
yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang
tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan
pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustasi. Rasa frustasi ini akan
semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang
tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama
24

Departemen Sosial. Ibid.,hlm. 27-28
Odi Sallahuddin, Anak Jalanan Perempuan. (Semarang: Yayasan Setara, 2004),

25

hlm,71.
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ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk
ayah tiri atau pacar ibunya.
3) Kekerasan keluarga
Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak
dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah
dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan
hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan.
Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan
sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban
kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga
tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.
4) Keterbatasan ruang dalam rumah
Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak
turun ke jalan. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa
perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai
adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali
menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit,
kadang hanya berukuran 3 x 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang
tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan
saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan
yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak,
biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang
tuanya untuk tidur di luar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid)

20

yang ada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang
berdekatan dengan kampung mereka.
5) Eksploitasi ekonomi
Anak-anak yang turun ke jalan karena didorong oleh orang tua atau
keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploratif. Anak ditempatkan sebagai
sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi
oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa krisis, dimana anak-anak
yang masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan
ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh orang tua mereka.
6) Keluarga homeless
Seorang anak menjadi Anak-anak pekerja bisa pula disebabkan karena
terlahirkan dari sebuah keluarga yang hidup di jalanan tanpa memiliki tempat
tinggal tetap. Dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
keluarga dan anaknya terpisah, yaitu:26
1) Faktor pendorong:
a) Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya
kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga sehingga banyak
dijumpai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan
keluarga, karena itu banyak anak-anak yang disuruh ataupun dengan
sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut dengan
mencari uang di jalanan.

26

Departemen Sosial, Op.Cit. hlm. 111.
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b) Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal di
rumah atau anak lari dari keluarga.
c) Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap
anaknya sehingga anak lari dari rumah.
d) Kesulitan hidup di kampung, anak melakukan urbanisasi untuk
mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.
2) Faktor penarik:
a) Kehidupan

jalanan

uang menjanjikan,

dimana

anak

mudah

mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas.
b) Diajak oleh teman.
c) Adanya peluang di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan
modal dan keahlian.
d) Tingkat Messo (Underlying Causes)
Faktor-faktor penyebab munculnya Anak-anak pekerja pada tingkat
messo ini yaitu faktor yang ada di masyarakat. Menurut Departemen Sosial RI,
pada tingkat messo (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:27
1) Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu
peningkatan pendapatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang
menyebabkan drop out dari sekolah.
2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi menjadi kebiasaan dan anakanak mengikuti kebiasaan itu.

27

Departemen Sosial RI ibid.,hlm. 25-26
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3) Penolakan masyarakat dan anggapan Anak-anak pekerja sebagai calon
kriminal.
Selain itu, Odi Shalahudin juga memaparkan faktor lingkungan
munculnya Anak-anak pekerja yang bisa dikategorikan dalam faktor pada
tingkat messo yakni sebagai berikut.28
a. Ikut-ikutan teman
Ikut-ikutan teman berdasarkan pengalaman pendampingan dari studi
yang ada menjadi salah satu faktor risiko yang membuat anak turun ke jalanan.
Teman di sini bisa berarti teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggal
anak atau teman-teman di sekolahnya yang telah lebih dahulu melakukan
aktivitas atau kegiatan di jalanan. Keterpengaruhan akan sangat cepat apabila
sebagian besar teman-temannya sudah berada di jalanan. Awalnya mereka
mungkin hanya menonton saja ketika diajak untuk mengikuti temannya. Secara
perlahan, anak mulai ditawari atau terdorong untuk ikut terlibat dalam kegiatan
di jalanan ketika mengetahui teman-temannnya bisa menghasilkan uang.
Keterpengaruhan dari teman akan semakin tinggi apabila pihak keluarga
dan komunitas sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap keberadaan anak-anak
di jalanan. Sehingga ketika anak mereka turun ke jalanan, tidak ada upaya untuk
mencegahnya.
b. Bermasalah dengan tetangga atau komunitas
Anak yang turun ke jalan karena memiliki masalah dengan tetangga atau
komunitasnya, biasanya berawal dari tindakan anak yang melakukan tindakan

28

Odi Shalahudin. Op.Cit.,hlm. 71.
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kriminal seperti melakukan pencurian. Ketidakpedulian komunitas di sekitar
tempat tinggal anak atau adanya toleransi dari mereka terhadap keberadaan
anak-anak di jalanan menjadi situasi yang sangat mendukung bertambahnya
anak-anak untuk turut ke jalan. Biasanya ini terjadi pada komunitas-komunitas
masyarakat miskin yang sebagian besar warganya bekerja di jalanan terutama
sebagai pengemis.
c. Tingkat Makro (Basic Causes)
Faktor-faktor penyebab munculnya Anak-anak pekerja pada tingkat
makro yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro.
Departemen Sosial RI menjelaskan bahwa pada tingkat makro (struktur
masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah:
1) Ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak
terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama di jalanan dan
meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang
mendorong urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota mencari kerja, yang
diakibatkan

kesenjangan

pembangunan

desa

kota,

kemudahan

transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa
pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan
anak-anak mereka terlempar ke jalanan.
2) Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka
dengan alasan “demi pembangunan”, mereka semakin tidak berdaya
dengan

kebijakan

ekonomi

memguntungkan segelintir orang.

makro

pemerintah

yang

lebih
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3) Pendidikan, adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang
diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang
mengalahkan kesempatan belajar. Meningkatnya angka anak putus
sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk
menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat
untuk mendapatkan uang.
4) Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang Anak-anak
pekerja

antara

sebagai

kelompok

yang

memerlukan

perawatan

(pendekatan kesejahteraan) dam pendekatan yang menganggap Anakanak pekerja sebagai trouble maker atau pembuat masalah (security
approach / pendekatan keamanan).
5) Adanya kesenjangan sistem jaring pengamanan sosial sehingga jaring
pengamanan sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi
kesulitan.
6) Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan,
taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerahdaerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai
ajang bermain dan bekerja.
Selain itu, dari paparan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak
turun ke jalan, beberapa yang merupakan foktor pada tingkat makro yaitu: 29

29

Arief, Armai. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. (www.bpk.go.id). Diakses pada
21 Agustus 2015.
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1) Dampak program
Niat baik tidaklah selalu menghasilkan hal baik. Program-program Anakanak pekerja yang dilangsungkan oleh berbagai pihak tentunya tidak
dimaksudkan untuk mempertahankan anak-Anak-anak pekerja melainkan
dimaksud sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, kesempatan
mendapatkan hak-haknya dan yang terpenting adalah untuk mengeluarkan anakAnak-anak pekerja dari dunia jalanan yang dinilai sangat tidak layak untuk
diarungi oleh mereka. Salah satu faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor
penarik bagi anak untuk pergi ke jalanan adalah adanya program untuk anak
jalanan. Hal ini sangat mengejutkan dan kiranya dapat menjadi bahan evaluasi
dan refleksi yang hasilnya dapat digunakan untuk mendesain program secara
lebih berhati-hati di dalam memproyeksikan dampak terhadap anak-anak.
2) Korban bencana
Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi dan
sebagainya ataupun bencana yang terjadi karena disebabkan oleh suatu akibat
dari kebijakan pembangunan seperti penggusuran perkampungan miskin ataupun
bencana yang ditimbulkan dari adanya konflik bersenjata antar kelompok
masyarakat, negara dengan kelompok masyarakat, atau antar negara yang
kesemuanya menyebabkan komunitas tersebut harus pindah dari tempat tinggal
asalnya dan menjadi pengungsi. Situasi di dalam pengungsian yang terbatas
dengan fasilitas dan persediaan bahan pangan menyebabkan anak-anak
melakukan kegiatan di jalanan seperti menjadi pengemis.
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3) Korban penculikan
Korban penculikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
anak-anak berada di jalanan. Kasus penculikan yang menimpa anak-anak untuk
dijadikan sebagai Anak-anak pekerja hampir terjadi setiap tahun.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian Kualitatif,
dengan srategi pendekatan deskripsi analisis. Strategi pendekatan ini
diharapakan dapat mengungkap fakta dari berbagai pendapat guna mendapat
pengertian yang jelas tentang makna dari fakta dan pendapat yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di pasar Mardika Kota Ambon.
Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni sejak tanggal
09 Oktober – 09 November 2015.
C. Sumber Data
Sumber yang akan di gunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:
1.

Data Primer yaitu sumber yang diperoleh dari sumber-sumber asli.
Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti akan memperoleh
sumber data secara langsung di masyarakat melalu informan yang bisa
di jadikan sebagai sumber data. Informan yaitu: orang yang
memberikan imformasi pada saat peneliti barada di lapangan. Untuk
menentukan informan maka peneliti pada prinsipnya menghendaki
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seorang informan itu harus betul faham terhadap permasalahan yang di
butuhkan.30.
2.

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh bukan dari sumber asli. Data
tersebut di susun sesuai dengan katagori atau klasifikasi menurut
keperluan tertentu. Data tersebut di peroleh dari sumber bahan bacaan
atau dokumentasi seperti surat surat pribadi, surat kabar, pribadi, buku
harian, notulen rapat dokumen resmi dari istansi pemerintah, surat
kabar, majalah dan naska hasil penelitian. Peneliti akan mengunakan
bahan-bahan dokumentasi dari pemerintah Kota Ambon terkait
keberadaan anak-anak pekerja serta sumber-sumber bacaan lain terkait
dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

D. Subyek Penelitian
Prosudur penentuan imformasi dalam penelitian kualitatif disebut
“Internal Sampling” yaitu penentuan informasi yang mewakili dirinya, melalui
pemikiran yang disampaikan sebagai suatu penjelasan terhadap instrument yang
di sampaikan kepadanya oleh peneliti yang berfungsi sebagai instrument
penelitian. Peneliti juga menentukan informan di lakukan dengan mengunakan
teknik “Snowball Sampling” yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya
untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan “data jenuh”
tidak mendapatkan informasi baru lagi.31

30

Moleong, Lexy. J. Metode Penelitian Kwalitatif, (Remaja Rosad Karya: Bandung.
2004). hlm. 24
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Endraswara Suwardi, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Gadjah Mada Univesity
Press:Yogyakarta2003).hlm. 239
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Subyek yang diangkat adalah anak-anak pekerja yang memiliki aktifitas
di jalanan/pasar untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup sendiri.
Subyek yang diangkat berjumlah 8 orang, yakni anak-anak pekerja yang berada
di pasar Mardika Ambon dengan kategori usia 7 – 10 tahun.
E. Teknik Pengumpulan Data
Oleh karena bentuk penelitian ini adalah kualitatif bersama dengan
sumber data yang di tetapkan maka teknik pengumpulan data yang akan di
gunakan dalam penelitian ini yaitu:
1.

Observasi dimana teknik ini dilakukan secara langsung oleh peneliti
saat memperoleh kedalaman data, nampak adanya kondisi interaktif
antara peneliti dan informan. Peneliti juga melakukan observasi
terhadap aktifitas mereka baik di rumah maupun di jalanan. hal ini
dilakukan guna melihat sejauh mana perilaku mereka untuk menjawab
masalah dalam penelitian ini.

2.

Interviuw (wawancara), teknik ini tidak dilaksanakan dengan struktur
yang ketat dan formal dengan maksud agar informasi yang
dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup. Teknik ini akan dipandu
dengan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian yang
ditujukan kepada para informan.

3.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulkan data yang dilakukan dengan
cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen seperti
data peserta didik, transkip, surat kabar, buku, dan media cetak lainya.
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Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap aktifitas anak-anak
perkerja di pasar mardika Ambon
G. Teknik Analisa data
Dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan mekanisme kerja model
analisis interaktif dalam penelitian kualitatif yang di kemukakan oleh Miles dan
Huberman untuk mepermudah pemahaman peneliti terhadap teknik analisa data
tersebut di atas maka dijelaskan sebagai berikut:
1. Reduksi data adalah: Proses mengubah rekaman kedalam pola, Fokus
katagori, atau pokok permasalahan tertentu. Pada tahap ini data yang
terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan di rangkum dan di
seleksi. Kegiatan ini juga menyangkut proses penyusunan data dalam
berbagai focus katagori, atau pokok permasalahan yang sesuai.
2. Sajian data:

Pada tahap ini selanjutnya data di olah lagi dengan

menyusun atau menyajikanya kedalam matriks-matriks (tempat cetakan)
yang sesuai dengan keadaan data. Matriks berfungsi untuk memilah-milah
data yang telah di reduksi, memudahkan pengkontruksian data, dan
memudahkan mengetahui cakupan data yang terkumpul.
3. Pengambilan kesimpulan/Verifikasi: dari proses reduksi data, penyajian
data, peneliti menghasilkan pemahaman dan pengertian yang mendalam
tentang keseluruhan data yang di olah. Pada tahap ini di cari kesimpulan
dari data yang telah di reduksi dan di sajikan.32

32

Huberman, A. M. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode
baru. Diterjemahkan oleh T.R. Rohidi. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.1992). hlm. 82
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H. Desain Penelitian
Diagram pada penelitian ini digunakan untuk mempermudahkan
pembaca dalam melihat sususan desain penelitian.
Bagan desain penelitian perkembangan akhlak anak pekerja di pasar Mardika
Ambon
Observasi
Perkembangan Akhlak
Identifikasi Masalah
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Analisa karakteristik anak pekerja, aktifitas
anak pekerja, perkembangan akhlak
anak pekerja
Kesimpulan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Ambon sebagai ibukota propinsi Maluku merupakan kota yang
terletak diwilayah timur Indonesia dengan posisi strategis antara seluruh wilayah
barat dan tengah Idnonesia dengan Papua di bagian Timur. Demikian juga dapat
menghubungkan wilayah selatan termasuk Australia dan Timor Leste seperti
Maluku Utara dan Sulawesi. Posisi ini menyebabkan propinsi Maluku sebagai
titik persilangan yang memiliki peran penting sebagai wilayah transit.33 Kondisi
wilayah kepulauan ini memberikan arti penting bagi prospek pengembangan
ekonomi wilayah yang tidak hanya bertumpu pada wilayah daratan namun
sebagaian besar akan mengarah pada pesisir laut dan pulau pulau kecil. Kondisi
ekonomis kota Ambon menjadikan tempat ini sebagai pusat pertemuan berbagai
aktivitas ekonomi. Salah satu pusat aktivitas ekonomi yang ramai adalah pasar
Mardika Ambon. Sejak berdirinya sejak tahun 1985, pasar ini sudah menjadi
pusat keramaian kota Ambon.
Dengan adanya gedung pasar Mardika sebagai pusat pertokoan,
diharapkan ke depan, pasar ramai dikunjungi pembeli yang pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan pedagang sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari pos retribusi dapat meningkat disatu sisi, dan sisi lain dapat digunakan

33

http://Maluku.blogspot.com/2013/03/budaya-sasi-maluku.html. Diakses, Kamis, 12
Oktober 2015
32
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untuk membiayai pembangunan fasilitas pasar lainnya. Jumlah lapak atau tenda
yang dibangun untuk pedagang di pasar Mardika antara lain:
-

Sepanjang halaman parkir Pasar Mardika, depan Toko Populer sampai
dengan Bank Mandiri serta depan Hotel Wijaya sebanyak 512 lapak.

-

Samping kiri kanan Pasar Mardika sebanyak 160 lapak dan direncanakan
menempati Pembangunan Letter „L‟ tambahan yang baru dibangun
sebanyak 160 kios/loods.

-

Samping dan belakang Bank Artha, seputaran Bank Mandiri dan
seputaran Terminal A dan Terminal B sebanyak 292 lapak.
Dari jumlah lapak yang ada di Pasar Mardika terdapat sebanyak 1.413

orang, jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, ternyata jumlah
lapak tersisa yang belum tertampung sebanyak 654 orang adalah mereka yang
berjualan pada halaman parkir Pasar Mardika, samping dan belakang Bank
Artha dan Bank Mandiri dan seputaran Terminal A dan B. mereka akan tetap
melakukan aktivitas berjualan sambil menunggu bangunan baru pada lorong
pisang.
a. Jumlah pedagang
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam
pembangunan.

Kebijakan

dibidang

ekonomi

dengan

memperdayakan

masyarakat merupakan langkah konkrit dalam mengatasi persoalan ekonomi.
Tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang harganya sudah
ditentukan dengan menggunakan kemampuan (uang/pendapatan) sedemikian
rupa, sehingga memperoleh manfaat/utility/guna/kepuasan (satification) yang
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sebesar-besarnya dari jumlah barang-barang yang dikonsumsi. Atau dengan kata
lain adalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan uang/pendapatannya
untuk membeli/mengkonsumsi berbagai macam barang sedemikian rupa agar
konsumen memperoleh utility/satification maksimal. Apabila keadaan demikian
dapat dicapai oleh konsumen, maka konsumen mencapai keseimbangan
(consumers equilibrium) yang merupakan tujuan akhir.34
Berikut ini gambaran tentang jumlah pedagang di pasar Mardika Ambon
berdasarkan tempat.
Tabel 4.1. Jumlah Pedangang Pasar Mardika Berdasarkan Jenis Jualan
No

Jenis Jualan

Lokasi

Keterangan

1

Sepanjang
halaman
perkir pasar Mardika,
Sayuran dan rempahdepan toko Populer
rempah
sampai depan Hotel
Wijaya

412 Orang

2

Aksesoris

Dalam Terminal

392 Orang

3

Penjualan Gerobak

Samping
Mardika

271 Orang

4

Pedagang Pakaian

Dalam Terminal

terminal

338 Orang

Jumlah
1.413 Orang
Sumber Data: Kantor Asosiasi Pedagang Kaki Lima Ambon, 2015
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu
diperhatikan, dengan sarana

dan prasarana yang memadai, maka seluruh

aktifitas pedagang yang ada dipasar mardika dapat berjalan maksimal namun
34

2015

http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=614 di akses tanggal 24 Oktober
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berdasarkan realitas yang ada, bahwa persoalan sarana dan prasarana bagi
pedagang tidak cukup memadai yang menjadi persoalan saat ini adalah
pemerintah melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mardika Ambon
tanpa terlebih dahulu menyiapkan tempat baru bagi para padagang kaki lima.
2. Profil Anak-Anak Pekerja di Pasar Mardika Ambon
Pada awalnya, pusat perbelanjaan dilakukan di pasar Gotong Royong
Jalan Yos Sudarso. Namun setelah dibangun pasar Mardika, tempat ini
kemudian menjadi tempat berkumpulnya para pedagang yang singgah di kota
Ambon dari berbagai daerah. Keramaian yang terdapat dalam pasar tersebut
menjadikan berbagai unsur masyarakat terlibat dalam kegiatan perekonomian,
termasuk anak-anak yang terjun sebagai anak-anak pekerja. Aktifitas pasar yang
dipenuhi oleh berbagai pedagang yang mendirikan lapak-lapak penjualan di
dalam pasar, menjadikan anak-anak pekerja menjadi bagian dari penghuni tetap
pasar Mardika Ambon.
Munculnya anak-anak pekerja di Pasar Mardika Ambon merupakan
fenomena sosial dalam masyarakat. Fenomena ini sekaligus merupakan bagian
buram dari potret dunia anak di Indonesia yang jumlahnya terus meningkat
seiring kemajuan pembangunan. Kehidupan yang bebas lepas dari kendali
keluarga atau bahkan telah putus hubungan dengan keluarga dan berkeliaran di
tempat-tempat umum merupakan situasi yang rentan bagi anak pekerja untuk
berperilaku menyimpang. Berbagai ancaman sosial selalu menghantui mereka,
seperti sakit-sakitan, atau menjadi budak kasar bagi orang lain. Keberadaan
mereka di jalanan seperti yang terlihat pada anak di pasar Mardika Ambon.
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Terlibat dalam berbagai tindakan kasar dan keras seperti memikul barang milik
orang, mengikuti perkelahian di jalanan serta menjadi suruhan orang-orang
dewasa untuk meminta-minta bahkan mencuri menjadi permasalahan sosial yang
rumit khususnya dalam membentuk akhlak mereka.
Dikatakan demikian, karena keberadaan anak sebenarnya telah tertuang
dalam undang-undang negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap
anak. Seperti yang tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Pada bagian umum penjelasan atas UU tersebut menyatakan
bahwa dalam diri seorang anak melekat di dalamnya harkat, martabat, dan hakhak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan
bagian dari hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.
Anak dalam kehidupannya memiliki nilai yang strategis, baik untuk dirinya
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dari sisi kehidupan berbangsa
dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang mengalami masalah
sosial secara yuridis sesungguhnya sangat jelas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak pasal 59. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah
dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
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memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.35
Dalam Islam dijelaskan bahwa anak merupakan amanah Allah yang tidak
boleh disia-siakan, karena menyia-nyiakan anak berarti menyia-nyiakan amanah
Allah Swt. Yang jelas dibebankan bagi setiap manusia supaya anak tersebut
wajib dijaga, dirawat dan dipelihara dengan baik sesuai dengan norma-norma
dan nilai islami. Dengan demikian orang tua berkewajiban menjaga anak-anak
baik melalui pembinaan keagamaan maupun pengarahan lainnya. Anak ketika
pertama dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan lemah dan bodoh,
tidak tahu apa-apa sehingga memerlukan kepada bantuan orang lain untuk
mendidiknya hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

ُ َُوهللاُ أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْه ب
...ش ْيئًا
َ َط ْى ِن أ ُ َّم َهتِ ُك ْم الَت َ ْعلَ ُم ْىن
Artinya:
“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan kamu
tidak mengetahui apa-apa”, (QS. An-Nahl: 78).
Ayat di atas menyatakan bahwa manusia dilahirkan ke bumi ini dalam
keadaan lemah dan tidak mengetahui apa-apa. Kelemahan manusia itu harus

35

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59, dikutip
dari Himpunan Peraturan Perundang–undangan Republik Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia,
2010).
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dikembangkan melalui proses pendidikan secara kontinu mulai dari masa kanakkanak sampai dewasa bahkan sampai manusia itu meninggalkan dunia fana ini.
Keberadaan hukum dalam menjaga stabilitas psikologi anak sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tidak menjadi pelindung bagi anak-anak pekerja di
pasar Mardika Ambon. Dalam kenyataannya, anak-anak pekerja ini harus
bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus membantu
kebutuhan hidup keluarga. Di tengah aktifitas ekonomi yang terjadi di pasar
Mardika, anak-anak ini muncul dengan berbagai tawaran jasa seperti jasa untuk
memikul barang-barang bawaan pembeli, menjual kantung-kantung plastik,
mengambil air menjaga parkiran motor dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian
yang dilakukan, usia anak-anak ini adalah 7 – 10 tahun. Anak-anak tergabung
dalam kelompok anak-anak jalan yang masih mengecap pendidikan serta anakanak yang telah putus sekolah serta memilih jalanan (pasar mardika) sebagai
tempat untuk survival. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Kota
Ambon, jumlah anak-anak pekerja di pasar Mardika adalah 119 orang anak.
Jumlah anak-anak pekerja berdasarkan jenis kelamin kota Ambon dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 4.2. Jumlah anak-anak pekerja di kota Ambon
No

Jenis kelamin

Jumlah

1.

Laki-laki

103 orang

2.

Perempuan

16 orang

Total
Sumber data: Data primer, 2015.

119 orang
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Jumlah anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon sebagaimana
digambarkan pada tabel di atas menunjukan bahwa anak laki-laki lebih banyak
mendominasi daripada anak-anak laki-laki. Dari keseluruhan jumlah tersebut,
peneliti mengangkat delapan orang yang diwawancarai sebagai informan dalam
penelitian. Secara umum, anak-anak pekerja di pasar Mardika memiliki tempat
tinggal di kota Ambon.
Meneliti anak-anak di pasar mardika sebagai anak pekerja sebagai upaya
survival bagi mereka difokuskan terhadap penyebab yang melatarbelakangi para
anak-anak yang berada di jalanan serta pola survival mereka. Hal ini bukan
berarti melupakan peran anak-anak di dalam keluarga, yang menarik justru anakanak dapat berperan ganda, di satu sisi sebagai pelengkap keharmonisan
keluarga dan di sisi lain diterlantarkan hingga anak-anak ini berperan sebagai
pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga.
Keberadaan anak-anak di luar rumah serta memilih jalanan sebagai ruang
untuk hidup serta memberikan tanggapan atas kondisi pendidikan mereka.
Permasalahan anak yang berada di jalanan membentuk kepribadian mereka
secara keras dan kuat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Putus
sekolah dan harus bekerja ini disebabkan karena kurangnya pemenuhan
kebutuhan hidup sehingga rela bekerja bahkan ada yang dipekerjakan oleh orang
tua mereka. Tingkat pendidikan anak di Pasar mardika sangat minim sehingga
kurang memiliki kontribusi pada ruang-ruang pekerjaan yang membutuhkan
pendidikan yang lebih baik. Sebagian besar dari anak-anak pekerja yang putus
sekolah ini adalah anak-anak yang tidak pulang ke rumah serta meninggalkan
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orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri, seperti pada delapan orang anak
yang diangkat sebagai obyek dalam penelitian ini. Adapun tingkat pendidikan
anak-anak di Pasar Mardika yang diangkat sebagai subyek penelitian ini, dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3. Tingkat pendidikan anak-anak pekerja sebagai obyek penelitian
No

Nama

Usia

Keterangan

1.

Rofik

10 tahun

Putus sekolah SD

2.

Arman S.

8 tahun

Putus sekolah SD

3.

Syafrudin

8 tahun

Putus sekolah SD

4.

Rinaldi

10 tahun

Masih sekolah SD

5.

Ibo

8 tahun

Putus sekolah SD

6.

Syaiful

9 tahun

Putus sekolah SD

7.

Andika

7 tahun

Masih sekolah SD

8.

Suhartini

10 tahun

Putus sekolah SD

Sumber data. Data Primer 2015
Tabel di atas menunjukan bahwa anak-anak tingkat pendidikan anakanak di Pasar Mardika sangat minim bahkan tidak ada. Lebih banyak diantara
mereka memiliki jenjang pendidikan SD/sederajat. Hal tersebut diakibatkan
karena orang tua melakukan pembiaran terhadap anak-anak untuk bekerja pada
usia muda. Selain itu, keberadaan anak-anak pekerja yang putus sekolah
disebabkan karena mereka tidak hidup bersama orang tua mereka. Anak-anak
memilih jalanan sebagai tempat untuk berteduh dan mencari nafkah. Adapun
keberadaan anak-anak pekerja yang tinggal bersama keluarga dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
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Tabel 4.4. Keberadaan anak-anak pekerja dengan keluarga.
No

Nama

Alamat

Keterangan

1.

Rofik

Kapaha (Hotel Monalisa)

Tinggal di jalanan
(pasar)

2.

Arman S.

Air Mata Cina

Tinggal di jalanan
(pasar)

3.

Syafrudin

Pasar Lama

Tinggal di jalanan
(pasar)

4.

Rinaldi

Gunung Malintang

Tinggal bersama
orang tua

5.

Ibo

Tantui Aster

Tinggal di jalanan
(pasar)

6.

Syaiful

Kebun Cengkeh

Tinggal di jalanan
(pasar)

7.

Andika

Pasar lama

Tinggal bersama
orang tua

8.

Suhartini

Pasar lama

Tinggal bersama
orang tua

Sumber data. Data Primer 2015
Keberadaan anak-anak ini di jalanan tidak terlepas dari pengaruh orang
tua mereka, dimana anak-anak ini sering di bawa oleh orang tua mereka untuk
berdagang di pasar. Tahapan berikutnya mencari kerja untuk menopang
kebutuhan keluarga, mengingat pendapatan orang tua per bulan juga tidak dapat
mencukupi kebutuhan keluarga. Umumnya anak-anak ini bekerja untuk
mengatasi kebutuhan rumah tangga dimana penghasilan orang tua tidak
mencukupi maka anak-anak berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
dengan bekerja membantu orang tua. Untuk melihat mata pecaharian orang tua
dari anak-anak pekerja selaku informan, maka digambarkan pada tabel berikut
ini.
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Tabel 4.5. latar belakang pekerjaan orang tua dari anak-anak pekerja.
No

Nama

Pekerjaan orang tua

Penghasilan
Perhari

Penghasilan perbulan

1.

Rofik

Penjual
rokok
keliling di terminal

20.000 – 30.000

500.000 – 1.000.000

2.

Arman S.

Penjual
rokok
keliling di terminal

20.000 – 30.000

500.000 – 1.000.000

3.

Syafrudin

Penjual
rokok
keliling di terminal

20.000 – 30.000

500.000 – 1.000.000

4.

Rinaldi

Tukang becak

40.000 – 50.000

1.000.000 – 1.500.000

5.

Ibo

40.000 – 50.000

1.000.000 – 1.500.000

6.

Syaiful

20.000 – 30.000

500.000 – 1.000.000

7.

Andika

Tukang becak
Penjual
sayur
mayur di terminal
Penjual cili

20.000 – 30.000

500.000 – 1.000.000

20.000 – 30.000
Penjual cili
Sumber data. Hasil olah data primer, 2015

500.000 – 1.000.000

8.

Suhartini

Pengahasilan berdasarkan mata pencaharian oleh keluarga anak-anak
pekerja ini dinilai sangat minim karena belum mengalami berbagai pemotongan
kebutuhan seperti kebutuahan uang kos dan lain sebagainya. Kondisi tersebut
memaksa para orang tua untuk membawa serta anak-anaknya untuk melakukan
berbagai aktivitas ekonomi di pasar Mardika Ambon. Fakta ini kemudian
menjadi sebuah polemik sosial bagi pemerintah dalam menata kehidupan anak
bangsa.
3. Akhlak Anak-Anak Pekerja Di Pasar Mardika Ambon
Dilihat dari aspek psikologi anak yang bekerja di pasar Mardika telah
putus sekolah. Permasalahan sekolah bukan hanya merupakan masalah yang
sensitif untuk tumbuh kembang anak namun juga untuk kesejahteraan bangsa
dan negara. Keberadaan anak-anak di luar rumah juga menjadi rentang terhadap
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kepribadian mereka, dimana aktivitas mereka sangat sulit untuk dijangkau. Hal
inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai perilaku menyimpang pada
anak. Namun bagi anak-anak pekerja di pasar Mardika khususnya di pasar
Mardika Ambon, melakukan aktivitas sehari-hari merupakan kebiasaan yang
menyenangkan. Mereka terlihat menikmati setiap aktivitasnya di tengah-tengah
keramaian aktivitas ekonomi di pasar mardika.
Anak-anak ini terlihat ulet dan rajin pada setiap harinya. Mereka
memulai hari dengan menawarkan jasa kepada siapapun yang membutuhkan,
kemudian menutup hari dengan istirahat pada berbagai tempat yang mereka
senang untuk tidur. Aktivitas mereka tidak terikat pada suatu agenda kerja yang
rutin. Namun dari beberapa aktivitas lainnya, merupakan tindakan rutin yang
sering dilakukan oleh anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon. Beberapa
aktivitas tersebut antara lain:
1. Bersekolah
Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak pekerja adalah
mengikuti pendidikan formal di sekolah. Dari 8 informan yang penulis
wawancarai, anak-anak yang masih bersekolah selalu aktif bersekolah. Anakanak ini selalu kembali ke rumah pada malam hari untuk istirahat dan persiapan
untuk kesekolah pada pagi hari. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan
berikut ini;
Jaga pulang malam jam 10.00 – 11.00. supaya pagi-pagi su bisa bangun
pi skolah.
(Saya selalu pulang pada pukul 10.00 – 11.00 WIT agar bisa menyiapkan
diri ke sekolah pada pagi hari.36
36

Andika, (7 tahun), Wawancara. Pasar Mardika Ambon, 02 November 2015.
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Kebiasaan untuk memperhatikan aktivitas sekolah selalu dijalankan oleh
anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon. Mereka akan terlihat di pasar untuk
mencari nafkah pada siang hari yakni pukul 14.00 WIT. Bagi anak-anak ini
rumah hanya dijadikan tempat untuk istirahat dan menyimpan pakaian. Hal
tersebut sebagaimana pemaparan informan bahwa;
Pulang rumah par tidor deng baganti baju sa.37
(saya pulang ke rumah hanya untuk istrahat tidur dan mengganti pakaian)
Anak-anak pekerja ini menjadikan jalanan dalam hal ini pasar sebagai
rumah kedua untuk hidup. Keberadaan mereka di pasar untuk mencari nafkah,
baik untuk membantu keluarga maupun menambah uang saku mereka. Lain
halnya dengan anak-anak yang tidak menempuh pendidikan, maka jalanan
menjadi rumah utama bagi mereka. Dengan demikan, keberadaan mereka
bersama orang tua sangat terbatas hingga menjadikan mereka tidak merasakan
interaksi yang harmonis dengan anggota keluarga. Bagi mereka, kebersamaan
dengan orang tua mereka secara akrab terlihat ketika mereka menyerahkan uang
mereka masing-masing kepada orang tua. Karakter anak-anak pekerja yang
masih bersekolah ini merupakan karakter anak pekerja yang hidup dijalanan.
Mereka menjadikan jalanan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Surbakti dkk,38 anak-anak pekerja tersebut
tergolong dalam anak pekerja yang berkarakter Children on the street, yakni
anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanana
namun masih memiliki hubungan dengan orang tua mereka..
37
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2. Bermain
Aktivitas lainnya yang sering dilakukan oleh anak-anak pekerja di pasar
Mardika Ambon adalah bermain. Aktivitas bermain bagi anak-anak pekerja
tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Keseharian anak-anak ini terlihat
melakukan aktivitas mencari nafkah sambil bermain. Hal tersebut terlihat ketika
mereka bekerja, acapkali mereka bekerja sambil bermain. Mereka terlihat
berlarian di jalanan dalam pasar Mardika tanpa henti sepanjang hari.
Rutininitas bermain terlihat pada malam hari yakni sejak pukul 20.00 –
24.00. WIT. Lokasi bermain mereka di lapangan merdeka Ambon. Hal tersebut
sebagaimana pemaparan informan bahwa:
Katong bermain deng tamang-tamang di lapangan merdeka. Katong jaga
pi barmain malam-malam barang kalau siang ada karja.39
(Kami sering bermain pada malam hari di lapangan merdeka Ambon.
Kami bermain pada malam hari, karena siang hari kami bekerja).
Selain bermain pada malam hari, anak-anak ini juga terlihat bermain di
air laut (pasar Mardika Ambon) pada pagi hari. Hal tersebut dilakukan ketika
ada perahu-perahu nelayan yang membawa hasil tangkapan di pasar Mardika
Ambon. Anak-anak tersebut berenang untuk mendapatkan ikan yang jatuh ke
laut. Anak-anak ini memiliki hubungan yang rentang dengan orang tua mereka.
Teman-teman yang setia dan selalu akrab bila diajak bermain menjadikan
mereka enggan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua. Hal
ini sebagaimana pemaparan informan berikut ini.
Malas pulang ka rumah, lebih baik tidor di pasar deng tamang-tamang.40
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(Saya tidak suka pulang ke rumah, lebih baik tidur bersama teman-teman
di pasar).
Karakter anak-anak pekerja ini merupakan karakter anak pekerja
Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan,
baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih
mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka
tidak menentu. Memiliki kehidupan yang bebas untuk bermain dan mencari uang
merupakan salah satu faktor penentu anak-anak ini tidak pulang ke rumah.
Keterpengaruhan dari teman akan diantara para anak pekerja semakin tinggi,
ditambah dengan kurangnya kepedulian keluarga terhadap keberadaan anakanak di jalanan menjadikan anak-anak ini akan sulit untuk dicegah dan
dikembalikan ke rumah.
3. Mencari nafkah
Anak-anak pekerja memilih tempat-tempat khusus seperti pasar Mardika
dan lain sebagainya sebagai tumpuan mencari nafkah, dilakukan secara secara
sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan orang-orang dewasa. Orang awam
melihat dan menganggap mereka sebagai pengganggu atau penjahat cilik yang
berbahaya. Kegiatan mereka menjual tas plastik, menjual koran, mengambil air
serta membuang sampah dan masih banyak kegiatan lainnya. Sebenarnya yang
mereka lakukan tersebut dalam konteks bekerja. Mereka berjuang mendapatkan
pekerjaan yang halal bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka.
Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendapatkan uang seperti yang
dilakukan oleh anak-anak pekerja di pasar Mardika disesuaikan dengan kondisi
fisik dan usia mereka. Bagi anak-anak yang masih berusia 7-10 tahun lebih
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banyak mengerjakan kegiatan-kegiatan kecil untuk mendapatkan penghasilan.
Kegiatan-kegiatan tersebut seperti menjual tas kresek, menjual koran, memintaminta dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan bahwa;
Kalo mau dapa uang pagi-pagi pi jual tas.41
(Kalau Mau dapat penghasilan maka harus menjual tas kresek pada pagi
hari).
Berbagai kegiatan anak-anak pekerja pada usia tersebut di atas dilakukan
dengan batas-batas waktu yakni pada pagi dan sore hari. Hal tersebut dilakukan
mengingat waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang padat bagi para
pembeli di pasar Mardika. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan
berikut ini.
Bajual pagi-pagi dengan sore-sore, barang orang balanja rame.42
(Kami menjual pada pagi dan sore hari karena waktu-waktu tersebut
ramai dengan pembeli).
Sedangkan bagi anak pekerja yang berusia 14-17 tahun serta memiliki
postur badan yang kuat, akan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan lainnnya
untuk mendapatkan pengahsilan seperti; mengambil air bagi pedagang sayur
mayur dan pedagang ikan, memikul barang para pembeli (rembeng) dan lainlain. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan berikut ini;
Kalau pagi-pagi biasa ambel air par mama-mama bajual sayur dengan
abang-abang. Nanti dong kasih uang.43
(Kalau pagi, biasanya saya mengambil air untuk para ibu penjual sayur
serta penjual ikan).
Berbagai kegiatan yang berat seperti mengambil air atau rembeng yang
dilakukan oleh anak-anak pekerja disesuaikan dengan tenaga atau kemampuan
41
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masing-masing anak. Kebiasaan mendapatkan uang dari hasil kerja sendiri
menjadikan anak-anak ini untuk tidak kembali ke rumah. Mereka menjadikan
pasar dan kios-kios penjualan di pasar sebagai tempat untuk tidur. Sebagian dari
anak-anak ini menyimpan pakaiannya di tempat-tempat yang dianggap aman
seperti tempat tidur tetap mereka, tempat mereka makan dan lain sebagainya.
Kehidupan anak-anak pekerja yang keras dengan bekerja di pasar
Mardika Ambon merupakan bagian yang tak terputus dari sebuah fenomena
sosial.

Anak-anak harus

bekerja

sebagai

semangat

dalam

membantu

perekonomian keluarga. Hal ini dilakukan hingga anak-anak pekerja harus
kehilangan kesempatan untuk mengecap pendidikan. Meskipun tidak ada data
yang pasti mengenai angka anak yang mengalami putus sekolah, akan tetapi
dengan melihat angka-angka melihat aktivitas anak-anak yang ulet bekerja dan
bermain seharian menunjukan bahwa anak-anak ini tidak mendapatkan
pendidikan secara formal dengan baik. Anak-anak pekerja menerjunkan diri
mereka di pasar Mardika menjadikan lokasi tersebut sebagai harapan untuk
menapak masa depan.
Kebiasaan anak-anak pekerja berada di pasar Mardika Ambon
membentuk karakter yang mengarah terhadap akhlak mereka. Beberapa karakter
yang menggambarkan tentang akhlak anak-anak pekerja di pasar Mardika
Ambon antara lain:
1. Berkata tidak sopan
Salah satu karakter yang terbentuk bagi anak-anak pekerja adalah berkata
tidak sopan. Perkataan-perkataan tidak sopan tersebut berupa makian serta
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umpatan yang disampaikan dalam proses komunikasi antar sesama mereka. Bagi
mereka, umpatan dan makian yang sering diucapkan kepada teman merupakan
kebiasaan yang selalu dilakukan setiap melakukan komunikasi sesama anakanak pekerja. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan berikut ini.
Katong biasa baku baterek. Kalau dia baterek beta, beta baterek lai.
Kalau dia maki beta, beta maki lai.44
(Kami sering mengejek antara satu dengan yang lain. Kalau dia (sambil
menunjuk teman yang lainnya) mengejek saya, maka saya akan
mengejeknya pula. Kalau dia memaki saya, saya akan memakinya pula).
Mengejek maupun umpatan merupakan bentuk-bentuk perkataan yang
tidak sopan. Kebiasaan anak-anak pekerja yang menggunakan makian dan
umpatan merupakan hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena selama berada
di pasar, anak-anak pekerja tidak mengalami kontrol sosial baik melalui orang
tua maupun orang dewasa yang berada di sekitar mereka.
2. Tidur di pasar
Kebiasaan lainnya yang diselalu dilakukan oleh anak-anak pekerja yang
merupakan bagian dari aktivitas mereka keseharian adalah tidur di pasar.
Kebiasaan tidur di pasar dilakukan pada lapak-lapak jualan yang berada pada
pasar apung Mardika Ambon. Dengan beralaskan beberapa helaian kertas kardus
dan berada pada meja-meja jualan para pedagang, anak-anak pekerja ini
mengakhiri aktivitas keseharian mereka untuk tidur. Selain itu, tempat tidur
anak-anak pekerja yang tidak pulang kerumah dilakukan pada beberapa emperan
ruko Mardika. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan informan berikut ini;
Katong tidor di meja. Kalau seng katong tidur di lorong.45
44
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(Kami biasanya tidur di meja-meja para pedagang. Kalau tidak ada
tempat kosong, kami tidur di lorong-lorong emperan toko).
Perilaku tidur di luar rumah oleh anak-anak pekerja di pasar Mardika
menjadi gambaran akan akhlak mereka. Kebiasaan tidur di pasar oleh anak-anak
ini dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Bagi anak-anak yang
mendapatkan tempat tidur lebih awal maka akan menguasai tempat tersebut dan
melarang teman-temannya yang lain untuk tidur. Bagi anak-anak yang tidak
mendapatkan tempat tidur di lapak-lapak penjualan, maka akan memilih loronglorong pertokoan untuk tidur. Dengan demikian, maka anak-anak akan mudah
terpengaruh oleh berbagai aktivitas ganda; yakni melakukan berbagai perilaku
yang tidak semestinya dilakukan. Kenyamanan bagi anak-anak dalam
membentuk akhlak mereka adalah lingkungan dimana mereka selalu
beraktivitas.
3. Bermain judi
Aktivitas lainnya yang menggambarkan tentang akhlak anak-anak
pekerja adalah tindakan bermain judi. Perilaku bermain judi ini dilakukan
dengan menggunakan beberapa bentuk permainan seperti; bermain kartu domino
dan kartu gambar. Berbagai permaianan kartu yang dilakukan selalu diiringi
dengan taruhan uang. Uang yang menjadi taruhan adalah uang mereka sendiri
yang dihasilkan dari bekerja sehari-hari. Tidak dipastikan, dimana tempat
mereka bermain judi. Biasanya lokasi bermain judi kartu ditetntukan setelah
mereka sepakat untuk berjudi, sehingga tempat-tempat tersebut akan selalu
berpindah-pindah. Waktu permainan judi yang ditentukan oleh anak-anak juga
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tidak menentu. Namun berdasarkan hasil penelitian, anak-anak pekerja ini lebih
banyak melakukan aktivitas bermain judi kartu pada malam hari.
4. Berkelahi
Karakter lainnya yang terbentuk pada anak-anak pekerja ketika berada di
pasar Mardika adalah kebebasan untuk berkelahi. Kebiasaan berkelahi ini
dilakukan antar sesama mereka anak-anak pekerja maupun antara anak-anak
pekerja dengan anak-anak jalanan lainnya. Tempat dan waktu berkelahi bagi
anak-anak ini tidak menentu. Namun dari beberapa hasil observasi ditemukan
tempat-tempat perkelahian tersebut seperti di sekitar pantai Losari, Mardika dan
di lapangan meredeka. Proses berkelahi bagi anak-anak pekerja dilakukan secara
berkelompok maupun individu. Secara khusus tidak ditemukan faktor penyebab
terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh anak-anak pekerja ini, namun
digambarkan secara umum bahwa perkelahian tersebut disebabkan oleh
pertikaian pada saat menjual maupun bekerja.
5. Mencuri
Perilaku lainnya yang nampak dalam kebiasaan anak-anak pekerja di
pasar Mardika Ambon adalah perilaku mencuri. Kebiasaan mencuri ini
dilakukan pada beberapa tempat seperti peti ikan di pasar Arumbai Mardika
serta beberapa tempat pelelangan ikan. Waktu pelaksanaan mencuri juga tidak
menentu, tergantung pada kondisi ikan yang masuk di pasar Arumbai Mardika
Ambon. Hal tersebut sebagaimana pemaparan informan berikut ini.
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Anak-anak biasa ambil ikan di peti, kalau seng dong jaga ambel ikan di
bodi atau di parteng.46
(Anak-anak pekerja seringkali mencuri ikan-ikan dipeti penyegaran ikan,
kalau tidak mereka mencuri pada kapal-kapal ikan yang membawa ikan
di pasar Arumbai, atau pada baki-baki pelelangan ikan).
Ikan yang dicuri oleh anak-anak ini kemudian dijual kembali pada orang
lain. Harga yang dipasarkan oleh anak-anak pekerja dalam mendagangkan hasil
curiannya juga tidak menentu, yakni dijual dibawah harga pasaran umum,
maupun dijual sesuai harga pasaran umum.
Berbagai aktivitas yang menggambarkan akhlak anak-anak pekerja di
atas menjadi fenomena umum. Disatu sisi keberadaan mereka sebagai pekerja
adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, namun disisi lain
merupakan masalah sosial dalam membentuk kepribadian mereka dalam
berakhlak yang baik. Walaupun tidak menjadi sebuah keharusan bagi mereka
untuk menjadi salah satu tulang punggung dalam membantu ekonomi keluarga,
namun berdasarkan beberapa faktor penyebab sehingga mereka harus bekerja di
pasar. Secara eksternal, terdapat beberapa faktor penyebab dari munculnya anakanak pekerja di pasar mardika antara lain:
1. Kurangnya lapangan pekerjaan
Semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di
daerah-daerah terpencil menjadikan masyarakat yang datang dari berbagai
daerah di kota Ambon dan propinsi lainnya tidak dapat memiliki lapangan
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum lapangan
pekerjaan di pasar Mardika telah dikuasai oleh masyarakat yang telah lama
46
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berdagang di pasar tersebut. Kurangnya lapangan pekerjaan ini menyebabkan
masyarakat harus mencari pekerjaan lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup,
salah satunya dengan menjual di emperan jalan berupa sayur mayur serta
dagangan keliling lainnya. Hal ini juga dilakukan dengan mengarahkan anakanak mereka sebagai pekerja hingga anak-anak tersebut harus terjun sebagai
anak-anak pekerja.
2. Kurangnya pendidikan orang tua
Fenomena anak-anak pekerja di Pasar mardika semula lebih berkaitan
dengan tradisi atau budaya membantu orang tua. Sebagian besar orang tua
beranggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak merupakan upaya
proses belajar menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan
memperkenalkan anak kepada kerja. Mereka juga berharap dapat membantu
mengurangi beban kerja keluarga. Seiring dengan perkembangan waktu telah
terjadi pergeseran, anak-anak tidak lagi bekerja membantu orang tua sebagai
bagian dari budaya, tapi lebih berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga
(masalah kemiskinan) dan memberi kesempatan memperoleh pendidikan.
Kebiasaan orang tua yang mempekerjakan anak di pasar mardika disebabkan
karena kurangnya pemahaman orang tua dalam memaknai akan pentingnya
pendidikan bagi anak. Para orang tua tidak memandang bahwa penentu masa
depan anak adalah pendidikan, sehingga anak-anak lebih dipaksakan bekerja
daripada mengkuti pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan
nonformal. Banyaknya orang tua anak-anak pekerja yang tidak memahami
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bagaimana pola membentuk kepribadian anak menunjukan kurangnya
pendidikan yang dimiliki oleh orang tua.
3. Teman sebaya
Selain faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua yang
menyebabkan anak-anak harus bekerja di jalanan, terdapat faktor lainya, yakni
teman sebaya. Anak-anak yang terbiasa bermain dengan anak-anak pekerja yang
berusia 7-10 tahun menjadi motivasi bagi anak-anak yang lainnya untuk memilih
pasar dalam menambah uang saku mereka. Hal ini dinilai memiliki dampak bagi
psikologi anak, dimana anak akan terbiasa untuk mencari uang sendiri tanpa
mengharapkan bantuan orang tua. Namun disisi lain, tidak sedikit terlihat anakanak yang melakukan tidakan kriminal. Disisi lain, aktifitas sebagai anak pekerja
sangat tidak nyaman, karena tidak memiliki fasilitas kemanan kerja. Hal ini bisa
menimbulkan

pembahayaan

bagi

keselamatan

fisik,

kesehatan,

dan

perkembangan akhlak anak.
Latar belakang anak-anak pekerja merupakan anak usia sekolah, namun
ketika terlibat kegiatan ekonomi, menurut Effendi sekurang-kurangnya ada dua
teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan gejala tersebut. Pertama, teori
strategi kelangsungan rumah tangga. Menurut teori ini anak-anak akan bekerja
apabila kondisi ekonomi makin memburuk. Kedua, teori industrialisasi menurut
teori ini pada tahap ini industri membutuhkan pemupukan modal yang banyak,
sehingga untuk biaya pengeluaran upah dia melakukan penghematan, sehingga
yang dipekerjakan anak-anak laki-laki dan perempuan.
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Selain alasan ekonomi dan budaya, struktur sosial juga ikut
mempengaruhi timbulnya apa yang dinamakan anak-anak pekerja. Dalam
struktur sosial masyarakat, hampir tidak pernah dihitung hak-haknya. Hal ini
sejalan dengan konsep kepemilikan anak yang diungkapkan oleh Dr. Irwanto
dalam penelitiannya, bahwa anak merupakan milik orang tua secara mutlak
sehingga mereka berhak melakukan apa saja atas diri anak-anak mereka. Dengan
begitu, kontrol masyarakat dianggap sebagai intervensi atas wilayah pribadi
keluarga.47 Mustain dan Heddy Shri Ahimsa-Putra, mensinyalir pengaruh faktor
budaya terhadap kecenderungan terjadinya tindakan kekerasan dalam bentuk
menelantarkan anak. Anak seringkali menerima hubungan asimetris antara
mereka dan orang dewasa. Anak selalu dalam posisi yang lemah, sehingga hal
itu merupakan akar dari berbagai tindak kekerasan orang dewasa kepada anak.48
Disamping itu ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai sarana
pendorong masuknya anak-anak ke sektor luas seperti pasar, yaitu kurangnya
pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak, masih
rendahnya taraf ekonomi kebanyakan masyarakat, serta masih diskriminatifnya
cara pandang masyarakat Indonesia atas “keberadaan” seorang anak. Hal di atas
diwujudkan dalam anggapan orang tua terhadap seorang anak dimana anak
diharapkan memiliki tiga fungsi yaitu: konsumsi, investasi dan asuransi bagi
orang tuanya.49

47

Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang:
UMM Press, 2003), h. 38
48
Ibid., h. 39-40
49
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Anggota IKAPI, PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), h. 189.

56

Bagi keluarga miskin ketiga fungsi tersebut didapatkan dalam waktu
tidak terlalu lama. Orang tua mempunyai anak dengan harapan mereka dapat
bekerja membantu ekonomi keluarga. Kemiskinan sering menjadi alasan utama
anak terpaksa terjun kejalanan, tetapi mengutip dan apa yang diungkapkan oleh
Sirait bahwa tidak selamanya keadaan orang tua menjadi faktor dominan, salah
satu faktor dominan lain adalah keinginan untuk memilih bekerja yang dianggap
lebih baik daripada berangkat ke sekolah. Keinginan ini mungkin didorong oleh
budaya konsumtif terhadap barang-barang hasil industri yang membuat anakanak memilih untuk bekerja agar dapat membeli barang yang mereka inginkan.50
Ditemukan juga munculnya kesadaran di tingkat anak-anak untuk tidak
melanjutkan sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk membayar biaya
pendidikan. Akibatnya mereka tidak memiliki aktivitas (menganggur) sehingga
anak berusaha untuk berkegiatan, terlebih lagi jika kegiatan tersebut dapat
menghasilkan uang. Tingginya tingkat pengangguran di masyarakat juga turut
andil menjadikan anak tidak sekolah, karena baik anak maupun orang tua sadar
bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan jelas sulit bagi anak-anak
dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Kenyataan ini telah
dijadikan legitimasi bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya lebih
tinggi lagi dengan alasan bahwa yang mempunyai pendidikan lebih tinggipun
harus menganggur. Secara garis besar yang dipaparkan dalam pedoman program
pendampingan anak disana ada beberapa alasan, anak-anak bekerja. Alasanalasan itu adalah ingin membantu orang tua yang miskin, disuruh orang tua, lari
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dari rumah, tergiur janji dari pengajak (orang dewasa), diajak teman, biaya
sekolah mahal, dipaksa bekerja oleh orang lain, dan sebagai akibat sekolah yang
kurang menarik.51
B. Pembahasan
Fenomena pekerja anak di pasar Mardika semula lebih berkaitan dengan
tradisi atau budaya membantu orang tua. Namun keberadaan anak-anak secara
lepas di pasar Mardika mempengaruhi pembentukan akhlak mereka.
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa karakter anak-anak pekerja yang
lebih bnyak berada di pasar daripada berada dilingkungan keluarga masingmasing membentuk kepribadian dengan gambaran akhlak yang merosot.
Perilaku yang dimunculkan seperti berkelahi, berkata tidak sopan, bermain judi
serta tidur di pasar menunjukan adanya keterlambatan dalam perkembangan
akhlak anak secara baik.
Anak-anak pekerja yang berusia 7 – 10 tahun merupakan kategori anak
anak yang mengalami perkembangan fisik secara mapan. Dalam hal ini bentuk
fisik anak-anak pekerja telah terbentuk secara normal. Namun dalam hal
perkembangan kepribadian, anak-anak tersebut masih termasuk dalam kategori
pembentukan. Secara umum, anak-anak pekerja belum mengetahui tentang
perbedaan antara perilaku baik dan buruk. Bagi mereka, hal yang selalu
dilakukan

merupakan

perilaku

yang

mengandung

nilai

kesenangan.

Menerjunkan diri ke pasar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan
kebebasan mendapatkan uang tambahan merupakan kesenangan khusus bagi
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mereka. Namun disisi lain, proses mendapatkan uang secara sendiri-sendiri
dalam usia dini pada anak-anak membawa mereka pada keterlambatan dalam
perkembanagan akhlak yang baik.
Perkembangan akhlak anak-anak pekerja di pasar Mardika mengalami
keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;
1. Kurangnya perhatian keluarga
Gilbert Highest menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak
sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur
hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan
pendidikan dari keluarga. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam usia
bayi sampai usia sekolah keluarga mempunyai peran yang dominan dalam
menumbuhkembangkan rasa keagamaan dalam seorang anak.
Potensi religiositas seorang anak akan dapat berkembang baik karena
adanya sentuhan dari orang tua. Melalui sentuhan orang tua ini potensi
keagmaan tersebut berkembang dengan baik karena adanya pengarahan yang
baik pula. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dalam proses
perkembangan akhlak setiap anak. Kedekatan orang tua dengan anaknya
menjadikan orang tua sebagai a significant person (seorang penyelamat) bagi
anaknya. Semua perilaku keagamaan orang tua terserap oleh anak menjadi bahan
identifikasi diri anak akan aklhlaknya terhadap orang tuanya. Maka terjadilah
proses imitasi perilaku, karena sekedar peniruan saja atau didiringi oleh
keinginan untuk menjadi seperti orang tuanya. Karena proses imitasi yang terus
menerus maka perilaku keagamaan orang tua terinternalisasi dalam diri anak dan
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mengkristal menjadi kata hati. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan
dasar-dasar akhlak kepada anak pada usia yang masih muda, karena pada usia
ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya.
Maka orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan
akhlak anak serta mempengaruhi kehidupan sang anak. Perilaku anak yang
mengarah kepada tindakan kejahatan seperti pada anak-anak pekerja di pasar
Mardika Ambon menunjukan betapa minimnya perhatian kepada Kelahiran
dan kehadiran seorang anak dalam keluarga secara alamiah memberikan
adanya tanggung jawab dari pihak orang tua. Tanggung jawab ini didasarkan
atas motivasi cinta kasih, yang pada hakikatnya juga dijiwai ini oleh tanggung
jawab moral. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik dan
menunjukan kejalan yang benar, serta serta menjaganya dari perbuatanperbuatan jahat sehingga terhindar dari api neraka,sesuai dengan firman Allah
dalam Qur‟an yang berbunyi.

َ َ
َ ۡ ُ
ۡ ََ ۡ ُ َ ُ َ ْٓ ُ ْ ُ َ َ َ
ُّ
َ
ٗ
َٰٓ
٦ .... يأيها ٱَّلِيو ءانيوا كوا أىفسكم وأهلِيكم ىارا

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka. (At-Tahrim ayat 6)
Di sinilah letak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anakanaknya, karena anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada kedua orang
tua yang kelak akan diminta pertanggung jawaban atas pendidikan anakanaknya. Orang tua hendaknya memperhatikan anak dari segi Muraqabah Allah
SWT yakni dengan menjadikan anak merasa bahwa Allah selamanya
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mendengar bisikan dan pembicaraannya, melihat setiap gerak-geriknya serta
mengetahui apa yang dirahasiakan dan disembunyikan. Dengan demikian,
pembentukan akhlak merupakan tugas orang tua. Sejauh orang tua memberikan
pemahaman seperti kebesaran Allah Swt dalam mengetahui dan menyaksikan
serta mencatat seluruh amalan-amalan manusia akan mengarahkan rasa hormat
dan patuh bagi anak dalam aktifitas sehari-hari
2. Pengaruh pergaulan orang dewasa
Anak-anak pekerja di pasar Mardika melakukan aktifitas menjual dalam
keseharian tidak terlepas dari bantuan dari orang-dewasa yang ada di sekitar
mereka. Selain melakukan pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan
orang dewasa juga menjadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya
keterlambatan dalam perkembangan aklhak pada anak-anak pekerja di pasar
Mardika Ambon. Dalam sistem pergaulan anak-anak pekerja di pasar Mardika,
menghormati yang lebih tua merupakan etika yang wajib dijunjung tinggi. Hal
ini juga berlaku pada proses pergaulan anak-anak pekerja di pasar Mardika.
Orang-orang dewasa tersebut dikenal dengan istilah „kakak‟ atau „abang‟.
Sebutan ini berklaku secara umum bagi seorang laki-laki yang dianggap lebih
tua.
Pergaulan yang dilakukan anak-anak anak-anak pekerja dengan orang
dewasa antara lain, ikut menemani mereka dalam setiap aktivitas mereka.
Pergaulan dengan kakak-kakak (orang dewasa) menjadi faktor penyebab
terjadinya pembentukan akhlak yang buruk bagi anak-anak pekerja di pasar
Mardika. Perilaku akhlak yang buruk dengan orang dewasa dilakukan dengan
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cara menemani mereka merokok serta membelikan minuman keras kepada orang
dewasa. Proses ini menjadi kebiasaan bagi anak-anak pekerja yang baru
memasuki pergaulan bebas. Anak-anak pekerja akan mencari jati diri mereka
walaupun sampai melakukan berbagai berbagai perilaku menyimpang bersama
orang dewasa.
Secara umum, pada usia anak-anak pekerja, lebih senang memperoleh
sanjungan dari siapapun. Dikatakan sebagai anak gaul menjadi sanjungan khusus
bagi anak-anak pekerja pasar Mardika. Anak-anak pekerja akan merasa senang
kalau dikatakan gaul, apalagi kata-kata tersebut dikeluarkan oleh orang dewasa.
Hal inilah yang menyebabkan mereka melakukan pergaulan bebas hingga
melakukan tindakan yang menyimpang bersama dengan orang dewasa.
3. Minimnya kontrol sosial anak
Keberadaan anak-anak pekerja di tengah-tengah masyarakat seperti pasar
Mardika Ambon membentuk tugas tersendiri bagi seluruh anggota masyarakat
dalam mengontrol perkembangan akhlak mereka. Kemerosotan akhlak sebagai
akibat kurangnya kontrol sosial biasanya melalui pendekatan individu dan
pendekatan sistem. Dalam pendekatan individu melalui pandangan sosialisasi.
Berdasarkan

pandangan

sosialisasi,

perilaku

anak-anak

pekerja

akan

diidentifikasikan sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati
belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder dikalangan anak dan
remaja, Kauffman, mengemukakan bahwa kemerosotan akhlak pada anak juga
dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak
dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan
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lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar
antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial
atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial tersebut dapat
termanifestasikan dalam beberapa hal.
Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi
sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab
itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan
mempengaruhi input dan pengetahuanya yang diserap.
Mengenai pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah
sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan
disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. seorang dapat menjadi buruk/jelek
oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Atas dasar ini
dapat dijelaskan bahwa pada umumnya masalah anak-anak pekerja yang
mengalami gejala disorganisasi keluarga, norma dan nilai sosial menjadi
kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah,
sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kemerosotan akhlak seperti
yang tergambar pada anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon.
Pada dasarnya kemerosotasn akhlak menunjuk pada suatu bentuk
perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam
masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak-anak yang nakal itu disebut
pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh
pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai
oleh masyarakat sebagai suatu kelainan tingkah laku/tindakan anak-anak yang
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bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang
berlaku dalam masyarakat, dan disebut “kenakalan”. Singgih D. Gumarso
mengatakan dari segi hukum kenakalan digolongkan dalam dua kelompok yang
berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu: 1) kenakalan yang bersifat amoral
dan sosial serta tidak diantar dalam undang -undang sehingga tidak dapat atau
sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; 2) kenakalan yang bersifat
melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan
hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan
orang dewasa.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdaasarkan hasil pembahasan di atas, maka diangkat kesimpulan dalam
penelitian ini yaitu;
1. Karakteristik anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon memberikan
gambaran akan akhlak anak. Karakteristik anak-anak ini terbentuk
melalui aktifitas yang dilakukan sehari-hari meliputi; proses bermain,
bersekolah dan berjual.
2. Keberdaan anak-anak di pasar, membentuk perkembangan akhlak anak
yang terlambat. Aktiftas lainnya yang dilakukan seperti berjudi, tidur di
pasar serta berkata tidak sopan menggambarkan kemorosotan akhlak
perkembangan akhlak yang dimiliki oleh anak-anak pekerja di pasar
Mardika Ambon. Kemerosotasn akhlak didorong oleh beberapa faktor
antara lain kurangnya perhatian keluarga, pergaulan anak-anak pekerja
dengan orang dewasa serta minimnya kontrol sosial anak.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka diangkat beberapa saran sebagai
rekomendasi dalam penelitian ini yaitu:
1. Mengingat pentingnya membina akhlak anak-anak, faktor yang mempengaruhi,
langkah-langkah dalam mengembangkan akhlak, peran orang tua dalam
keluarga, maka orang tua hendaknya memperioritaskan sikap- sikap tersebut
untuk dikembangkan dan diajarkan pada anak-anak.
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2. Para orang tua dan pemerintah serta lingkungan sekitar anak hendaknya
mampu dan mau menjadikan diri mereka menjadi model pembelajaran
spiritual bagi anak-anak mereka.

Sehingga dengan demikian anak akan

memiliki figur yang akan ditiru dan dicontoh bagi mereka setiap saat.
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*** MOTTO ***

ٗ ۡ ُ  إن َن َع ٱلۡ ُػ ۡس ي٥ سا
ً ۡ ُ فَإن َن َع ٱلۡ ُػ ۡس ي
٦ سا
ِ
ِ
ِ
ِ
Mengenali masalah dan diri sendiri adalah
langka awal melewati kesulitan
Jadikanlah masalah dan penjiwaan diri
sebagai jalan menuju kesuksesan
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ABSTRAK
La Rusman, NIM. 0110401020, Pembimbing I, Dr. Idrus Sere, M.Pd.I, selaku
pembimbing I dan Pembimbing II, Djamila Lasaiba, S.Pd,M.A, Perkembangan
Akhlak Anak-Anak Pekerja Di Pasar Mardika Ambon.
Skripsi ini mengkaji tentang perkembangan akhlak anak-anak pekerja di
pasar Mardika Ambon. Akhlak menjadi unsur utama dalam menciptakan
generasi penerus yang beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlaq mulia serta
berguna bagi masyarakat, agama dan negara. Masalah dalam penelitian ini yaitu;
bagaimana perkembangan akhlak anak-anak pekerja di pasar mardika Ambon.
Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian Kualitatif,
dengan srategi pendekatan deskripsi analisis. Strategi pendekatan ini
diharapakan dapat mengungkap fakta dari berbagai pendapat guna mendapat
pengertian yang jelas tentang makna dari fakta dan pendapat yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian, maka diangkat kesimpulan yakni karakteristik anakanak pekerja di pasar Mardika Ambon memberikan gambaran akan akhlak anak.
Karakteristik anak-anak ini terbentuk melalui aktifitas yang dilakukan sehariaktivitas tersebut meliputi; proses bermain, bersekolah dan berjual. Keberdaan
anak-anak di pasar, membentuk perkembangan akhlak anak yang terlambat.
Aktiftas lainnya yang dilakukan seperti berjudi, tidur di pasar serta berkata tidak
sopan menggambarkan kemerosotasn perkembangan akhlak yang dimiliki oleh
anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon. Kemerosotasn akhlak didorong
oleh beberapa faktor antara lain kurangnya perhatian keluarga, pergaulan anakanak pekerja dengan orang dewasa serta minimnya kontrol sosial anak.
Kata Kunci; “Perkembangan Akhlak, Anak-Anak Pekerja”
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Lampiran
PEDOMAN WAWANCARA:

Perkembangan Akhlak Anak-Anak Pekerja Di Pasar Mardika Ambon
Tanggal Wawancara :
Tempat

:

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Usia

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

I. Pertanyaan yang akan diajukan seputar:
1.

Kenapa adik bekerja di pasar seperti ini ?

2.

Apakah bapak atau ibu di rumah tidak marah adik bekerja ?

3.

Bapak dan ibu adik kerja apa dan dimana ?

4.

Jam berapa adik selesai kerja ?

5.

Apakah bapak atau ibu tidak memberikan uang jajan ?

6.

Kalau habis kerja sering pulang ke rumah atau tidak ?

7.

Apa yang adik lakukan dipasar selain bekerja ?

8.

Apa ada teman yang ajak bekerja di pasar atau adik mau sendiri ?

9.

Apakah adik tidak sekolah ? kalau sekolah apakah guru adik mengetahui
kalau adik bekerja di pasar ?

10. Apakah adik pernah diajar mengaji di TPQ atau di rumah ? kalau
mengaji, apakah guru ngaji adik mengetahui kalau adik bekerja di pasar ?
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Lampiran Dokumentasi
Foto 1.
Aktivitas menjual plastik anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon

Foto 2.
Aktivitas mengangkat air anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon
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Foto 3.
Tindakan mengambil ikan oleh anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon

Foto 4.
Aktivitas menjual ikan oleh anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon
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Foto 5.
Keberadaan anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon

Foto 6.
Kegiatan berjudi anak-anak pekerja di pasar Mardika Ambon
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LEMBARAN OBSERVASI

Perkembangan Akhlak Anak-Anak Pekerja Di Pasar Mardika Ambon

No

Pertanyaan

Ya


Tidak

1

Anak yang sering mengeluarkan kata-kata kotor

-

2

Anak yang berpakaian rapi

3

Anak yang mencari uang

4

Anak yang mengkonsumsi minuman keras

-



5

Anak yang rajin belajar

-



6

Anak yang suka merokok

7

Anak yang keluyuran di malam hari

8

Anak yang suka membantu orang tua



-

9

Anak yang suka berkelahi



-

10

Anak yang rajin mengaji







-



-

-



Ambon, Oktober 2015
Observer

La Rusman
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