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ABSTRAK

Permasalahan lansia di

perkotaan yang terjadi saat ini begitu

kompleks, salah satunya adanya dua

fenomena yaitu lansia yang tetap

bekerja dan lansia yang menjadi

pengemis. Faktanya penghasilan

yang di dapatkan lansia yang bekerja

di pekerjaan domestik lebih sedikit

dari pada penghasilan lansia yang

mengemis. Maka penelitian ini fokus

pada etos kerja lansia yang bekerja

dan pemaknaan terhadap pekerjaan

mengemis.

Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan paradigma

definisi sosial dan menggunakan

teori kontruksi sosial dari Peter L

Berger serta teori etos kerja dari Max

Weber. Metode pengumpulan

informan dilakukan dengan cara

purposive, yaitu dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa makna tindakan

mengemis menurut lansia yang

bekerja merupakan tindakan yang

buruk, tidak baik, dan tidak berkah.
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Serta menurut lansia yang bekerja

bahwa lansia yang menjadi pengemis

adalah tergolong pemalas, tidak mau

berusaha lebih keras, dan terlalu

nyaman dengan penghasilan besar

yang didapatkan. Kemudian, etos

kerja golongan lansia miskin yang

bekerja adalah memiliki semangat

kerja tinggi meskipun kondisi

ekonomi lemah. Sedangkan golongan

lansia pengemis mempunyai etos

kerja rendah yang mana tidak ingin

beralih profesi lain karena

penghasilan yang didapatkan sudah

besar.

Kata kunci : Lansia, Bekerja,

Mengemis, Kontruksi, Etos kerja

A. PEMBAHASAN

Kehidupan di kota

khususnya di Kota Surabaya

memiliki masalah yang

sangat bervariasi, salah

satunya ialah masalah sosial

lanjut usia (lansia) terutama

dari status ekonomi miskin.

Lansia yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri karena tidak

memiliki asset, tabungan, dan

dana pensiun yang cukup atau

tidak mempunyai sama

sekali. Serta kondisi keluarga

atau anaknya yang tidak mau

merawat lansia karena

dianggap merepotkan atau

menganggu dalam sebuah

rumah tangga.1 Hal itu

dikarenakan lansia memiliki

tipe yang berbeda-beda yakni

seperti tipe arif bijaksana,

tipe mandiri, tipe tidak puas,

tipe pasrah, dan tipe bingung.

Maka hal-hal tersebut akan

1 Pernyataan hasil observasi informan, pada
11 Desember 2017, bertempat di rumah
informan
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memunculkan lansia terlantar

jika tidak ditangani dengan

baik oleh pihak-pihak yang

berwenang.2

Jumlah lansia terlantar

di Surabaya dalam kurun 5

tahun terakhir terus

mengalami peningkatan, dari

tahun 2011 sejumlah 1.579,

di tahun 2012 sejumlah

2.921, di tahun 2013

mengalami peningkatan yang

cukup banyak yakni sejumlah

7.466, dan di tahun 2014

sejumlah 7.465, lalu survei

terkahir pada tahun 2015

ialah sejumlah 8.254.3

Jumlah warga lanjut

usia (sekitar masa pensiun

bekerja atau diatas 60 tahun)

2 R. Siti Maryam, dkk. Mengenal Usia
Lanjut dan Perawatannya (Salemba Medika
: 2000)
3 Badan Pusat Statistik Surabaya. Kota
Surabaya dalam Angka 2016 (Surabaya :
Badan Pusat Statistik, 2016)

mencapai 277.658 jiwa.

Mereka tersebar di 154

Kelurahan dari 31 Kecamatan

di antaranya, sebanyak

40.316 jiwa (14.52%)

tergolong miskin. Sedangkan

8.154 jiwa (4.75%), tergolong

lansia terlantar.4

Pada masyarakat

pedesaan yang sudah

memasuki lanjut usia merasa

bahwa hidup di pedesaan

merupakan suatu hal yang

nyaman, mengisi hari tuanya

dengan bersantai karena telah

dirawat oleh anak atau

keluarganya. Karena sejak

zaman dahulu sampai

sekarang masyarakat desa

masih memegang  teguh

nilai-nilai  saling

menghormati  dan

4 Diakses pada website
http://dispendukcapil.surabaya.go.id, 18
April 2017
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mengayomi  kepada orang

tuanya atau orang yang lebih

tua. Berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan,

bahwa apabila seseorang

sudah tergolong lansia sudah

menjadi kewajiban semua

orang untuk merawat dan

menghormatinya, dimana

tidak hanya bagi anggota

keluarga saja  namun

termasuk masyarakat

disekelilingnya. Jika

masyarakat di desa

menelantarkan seseorang

yang sudah tua,  maka karma

akan berlaku pada mereka

yang menelantarkan atau bisa

disebut kualat.5

Oleh sebab itu

menjaga dan merawat orang

tua yang sudah lanjut usia

5 Hasil observasi di Lingkungan pedesaan,
pada 15 April 2017

merupakan  suatu kewajiban

bagi semua masyarakat.

Nilai-nilai yang sudah

tertanam kuat pada

masyarakat desa yang

karakteristiknya ialah percaya

pada kata nenek moyang atau

budaya zaman nenek moyang

menjadikan lansia hidup

sejahtera dan tidak

terlantarkan karena telah

dirawat oleh anak dan

keluarganya, menghabiskan

masa tuanya untuk bersantai

dengan keluarga,

menggendong dan mengasuh

cucu serta menikmati segala

hal. Baik itu materi atau

prestasi yang didapatkan

sewaktu muda, memiliki aset

atau tabungan yang cukup

untuk menunjang hidup

dihari tuanya ataupun
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mendapatkan uang bulanan

dari anaknya yang sedang

bekerja.6

Sedangkan

berdasarkan fakta lain, bahwa

dalam masyarakat di

perkotaan yang karakteristik

masyarakatnya bersifat

individual dan terkadang

mementingkan dirinya

sendiri. Nilai-nilai yang

tertanam kuat pada

masyarakat pedesaan akan

berbanding terbalik dengan

kondisi nyata di masyarakat

perkotaan. Lansia  dianggap

sebagai kaum yang

tersisihkan yang hanya

membebani masyarakat

karena dengan kondisi yang

sudah lemah dan tidak

produktif lagi. Terjadinya

6 Ibid

perubahan nilai atau

perubahan pola pikir pada

masyarakat perkotaan

sekarang, dimana masyarakat

perkotaan cenderung ingin

hidup terpisah dengan

orangtua dan tinggal bersama

keluarga kecil bukan keluarga

besar, yang seharusnya

mengasuh atau merawat

orang tua merupakan

kewajiban anak saat sudah

mampu membiayai hidup

mandiri atau sudah dewasa

dan justru hal tersebut akan

menyebabkan banyak lansia

yang ditinggal hidup sendiri,

tidak diberi uang bulanan

oleh anaknya bahkan

ditelantarkan.7

Lansia yang tergolong

dalam ekonomi bawah atau

7 Hasil observasi di Lingkungan perkotaan,
pada 20 April 2017
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miskin akan semakin menjadi

masalah karena tidak

mempunyai asset atau

tabungan cukup untuk masa

senjanya dan kemudian akan

memutuskan untuk  bekerja

dalam rangka memenuhi

kebutuhan ekonomi dan

finansialnya. Lansia yang dari

ekonomi bawah atau

masyarakat miskin dengan

riwayat pendidikan rendah,

memilih bekerja dengan

pekerjaan fisik daripada

pekerjaan yang menggunakan

ide dan akal. Misalnya

sebagai pedagang asongan,

juru parkir, penjual koran,

buruh cuci,dll.

Seperti hasil

keterangan informan lansia

perempuan yang tinggal

sebatang kara dengan

menempati rumah kontrakan

berukuran kurang lebih 3-4

meter dan harus membayar

sewa dua juta lima ratus

rupiah  per dua tahun di

daerah pemukiman dekat

jembatan Suramadu,

Surabaya. Lansia tersebut

harus menghidupi cucunya

yang masih berumur 3 tahun

karena ayah biologis cucunya

tidak mau bertanggung jawab

menafkahi kehidupan

finansialnya, sedangkan ibu

biologis dari cucunya

meninggal dunia setahun

yang lalu. Beliau memiliki 2

orang anak yang merantau di

luar  jawa untuk bekerja dan

menikah yang mengharuskan

untuk hidup terpisah dengan

orangtua. Menjadi buruh cuci

dan ART menjadi pilihan
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lansia tersebut agar dapat

menghidupi cucunya yang

sekarang sudah mulai

menduduki bangku sekolah

paud dan penghasilan lansia

tersebut ialah 20-50 ribu per

hari, tergantung panggilan

dari tentangga sekitar yang

membutuhkan jasa buruh cuci

atau ART harian.8

Sementara itu, di sisi

lain terdapat pula lansia yang

melakukan tindakan praktis

atau instan, mereka memilih

untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi dengan menjadi

pengemis atau peminta-minta

daripada bekerja. Hal tersebut

dilakukan oleh lansia yang

enggan menggunakan

kemampuan dan fisiknya

yang masih kuat untuk

8 Hasil wawancara dengan salah satu
informan lansia berstatus janda, pada 11
Desember 2017

bekerja mencari nafkah, dan

memilih mengemis agar

mendapatkan penghasilan

secara instan. Pekerjaan

mengemis atau meminta-

minta dilakukan sebagai

upaya alternatif agar tidak

membuang energi fisik dan

menghemat waktu dan

pikiran karena misalnya

lansia yang berdagang harus

memikirkan bagaimana saat

berdagang memperoleh

keuntungan dari jualannya

ataupun agar laku dan tidak

rugi dalam membalikan

modal awal.

Fokus masalah pada

penelitian ini adalah

Bagaimana lansia yang aktif

bekerja memaknai lansia

yang menjadi pengemis dan

Bagaimana etos kerja lansia
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yang bekerja dan lansia yang

mengemis. Kemudian, pada

penelitian ini menggunakan

dua teori yakni teori pertama

adalah teori kontruksi sosial

dari Peter L Berger dan teori

kedua adalah teori etos kerja

dari Max Webber.

Menurut Berger,

kenyataan sosial dibagi

menjadi 3 konsep, yakni

Eksternalisasi, Internalisasi,

dan Objektivikasi. Lalu,

eksternalisasi adalah usaha

pencurahan diri manusia ke

dalam dunia, baik dalam

kegiatan mental maupun

fisik. Sudah merupakan

hakikat manusia sendiri, dan

merupakan keharusan

antropologis, manusia selalu

mencurahkan diri ke dalam

dunia tempat ia berada.

Manusia tidak dapat kita

mengerti sebagai ketertutupan

yang lepas dari dunia luarnya.

Objektivasi adalah hasil yang

telah dicapai baik mental

maupun fisik dari kegiatan

eksternalisasi manusia. Hasil

itu menghadapi sang

penghasilnya sendiri sebagai

suatu faktisitas yang ada di

luar dan berlainan dari

manusia yang

menghasilkannya. Lewat

proses ini masyarakat

menjadi suatu realitas sui

generis. Objektivasi

masyarakat meliputi beberapa

unsur misalnya institusi,

peranan, identitas. Keluarga

merupakan contoh sebuah

institusi yang secara objektif

real “ada di sana” dapat

memaksakan pola-pola
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tertentu pada individu yang

hidup dalam lingkungannya.

Suatu peranan memiliki

objektivitas yang serupa.

Peranan ini memberikan

modal bagi tata kelakuan

individual. Seseorang dapat

saja tidak menyukai peranan

yang harus ia mainkan,

namun peranan itu

mendiktekan apa yang mesti

dilakukan sesuai dengan

deskripsi objektifnya.

Masyarakat menyediakan

identitas bagi individu.

Dengan ini seseorang tidak

hanya diharapkan memainkan

peranya sebagai seorang ayah

misalnya, tetapi ia harus

menjadi seorang ayah benar-

benar sebagaimana dituntut

oleh masyarakat. Memahami

dunia sosial yang sudah

diobjektivasikan dan

menghadapinya sebagai suatu

faktivitas di luar kesadaran,

belum dapat dikatakan

sebagai suatu internalisasi.

Proses internalisasi lebih

merupakan penyerapan

kembali dunia objektif ke

dalam kesadaran sedemikian

sehingga subjektif individu

dipengaruhi oleh struktur

dunia sosial. Macam-macam

unsur dari dunia yang

diobjektivasikan akan

ditangkap sebagai gejala

realitas di luar kesadarannya

sekaligus sebagai gejala

internal bagi kesadaran.

Melalui internalisasi manusia

menjadi hasil masyarakat.9

Sosialisasi primer

sebagai sosialisasi awal yang

9 Ibid
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dialami individu pada saat

kecil, saat dikenalkan pada

dunia sosial objektif. Individu

berhadapan dengan orang

yang sangat berpengaruh

(orang tua atau pengganti

orang tua), dan bertangung

jawab terhadap sosialisasi

anak. Batasan realitas yang

berasal dari orang lain yang

sangat berpengaruh itu

dianggap oleh si anak sebagai

realitas objektif. Mengingat

bahwa realitas yang ada tidak

mungkin diserap dengan

sempurna, maka si anak akan

menginternalisasi

penafsirannya terhadap

realitas tersebut. Setiap orang

memiliki “versi” realitas yang

dianggapnya sebagai cermin

dari dunia objektif. Bertolak

dari masalah tersebut Berger

dan Luckmann menekankan

pada keberadaan realitas

sosial berganda. Meskipun

terdapat hubungan simetris

antara realitas subjektif dan

objektif, kedua realitas

tersebut tidak identik.10

Dan, menurut Max

Webber ysng mana etos kerja

adalah sikap yang mendasar

terhadap diri dunia yang

dipancarkan dalam hidup.

Etos adalah aspek evaluatif

yang bersifat menilai, oleh

karena itu maka dalam hal ini

etos kerja adalah

mempertanyakan sejauh

mana makna kerja itu sendiri.

Dan dalam hal yang lebih

khusus dapat diartikan

sebagai usaha komersial yang

dianggap sebagai suatu

10 Ibid
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keharusan demi hidup atau

suatu imperatif dari dalam

diri, dan ini dapat muncul

oleh nilai-nilai budaya

masyarakat. 11

Masalah etos kerja

suatu etnik atau suatu bangsa

dan pengaruhnya terhadap

perkembangan etnik atau

bangsa itu, menarik perhatian

para ahli ilmu sosial. Max

Weber mengatakan bahwa

ada kaitan antara

perkembangan suatu

masyarakat itu terhadap

makna kerja. Menurut

pengamatan Weber

dikalangan sekte Protestan

Calvinis terhadap suatu

kebudayaan yang

menganggap bahwa kerja

11 JB. Tjoek Soewarso, dkk. Persepsi
tentang Etos Kerja Kaitannya dengan Nilai
Budaya Masyarakat Jawa Tengah
(Semarang : Bagian proyek Pengkajian dan
Pembinaan Budaya Jawa Tengah, 1995)

keras adalah suatu keharusan

bagi setiap manusia untuk

mencapai kesejahteraan

spritual, Kerja bagi umat

protestan sekte Calvinis

adalah suatu panggilan rohani

untuk mencapai

kesempurnaan hidup mereka.

Akibat dari semangat kerja

keras ini ternyata melimpah

pula pada kehidupan ekonomi

mereka. Dengan bekerja

keras dan hidup hemat serta

sederhana para pengikut

ajaran Calvinis itu tidak

hanya hidup lebih baik tetapi

mereka mampu pula

memfungsikan dirinya

sebagai wiraswasta yang

tangguh dan menjadikan diri

mereka sebagai tulang
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punggung dari sistem

ekonomi kapitalisme.12

Masih pada studi

tersebut, pengamatan Max

Weber tersebut kemudian

oleh para ahli ilmu sosial

dijadikan suatu paradigma

pembangunan, khususnya

bagi negara-negara yang

sedang berkembang. Dari

sudut negara yang sedang

berkembang, proses

pembangunan negara-negara

di negara berkembang,

paradigma itu mengajarkan

bahwa apabila negara yang

sedang berkembang ingin

melihat usaha

pembangunannya berhasil,

maka mereka harus memiliki

etos kerja yang tinggi yang

dimanifestasikan dalam kerja

12Max Weber. Etika Protestan dan
Semangat Kapitalisme (Surabaya : Pustaka
Promethea, 2000)

keras dan pola hidup yang

sederhana serta hemat.

Dengan kata lain paradigma

ini melihat bahwa masalah

developrnent dan

underdevelopment dari suatu

etnik atau bangsa adalah di

lihat dari masalah dimiliki

atau tidak nya etos kerja yang

dimanifestasikan dalam

kemauan mereka (bangsa)

untuk bekerja keras dan hidup

hemat serta sederhana, dan

dengan cara demikian maka

semakin besar kemungkinan

mereka berhasil dalam usaha-

usaha pembangunan. Akan

terjadi hal yang sebaliknya

apabila etnik atau bangsa itu

memiliki etos kerja yang

rendah.13

13 Ibid
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Pada buku Max

Weber tersebut dinyatakan

bahwa karya prinsipiil dari

Baxter didominasi oleh

khotbah-khotbah yang sangat

berapi-api dan diulang-ulang

mengenai kerja yang baik,

yang melibatkan mental

ataupun badan secara terus-

menerus. Hal ini disebabkan

karena adanya suatu

kombinasi dari dua motif

yang berbeda. Pada satu

sisi,kerja merupakan suatu

teknik asketis yang disetujui,

seperti hal itu telah ada di

gereja-gereja di Barat, dengan

perbedaan yang mencolok

tidak hanya dengan gereja-

gereja yang ada di Timur,

namun juga dengan hampir

seluruh aturan-aturan

monastis di seluruh dunia.

Akan tetapi hal yang paling

penting adalah di balik kerja

yang perlu dipikirkan di

dalamnya - akhir dari hidup,

yang telah ditakdirkan

sedemikian rupa oleh Tuhan.

Firman Santa Paulus, mereka

yang tidak bekerja tidak

berhak mendapatkan makan

berlaku tak terkecuali bagi

setiap manusia.

Ketidakmauan untuk bekerja

mempakan gejala

berkurangnya kemungkinan

untuk memperoleh rahmat.14

Penelitian ini

menggunakan paradigma

definisi sosial. Menurut

Veeger paradigma definisi

sosial justru bertolak

belakang dari proses berpikir

manusia itu sendiri sebagai

14 Ibid
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individu. Dalam merancang

dan mendefinisikan makna

dan interaksi sosial, individu

dilihat sebagai pelaku

tindakan yang bebas tetapi

tetap bertanggung jawab.

Artinya didalam bertindak

atau berinteraksi itu,

seseorang tetap di bawah

pengaruh bayang-bayang

struktur sosial dan pranata-

pranata dalam masyarakat,

tetapi fokus perhatian

paradigma ini tetap pada

individu dan tindakan itu.

Menurut paradigma ini,

proses-proses aksi dan

interaksi yang bersumber

pada kemauan individu itulah

yang menjadi pokok

persoalan dari paradigma ini.

Dan, teknik penentuan

informan dalam penelitian ini

adalah menggunakan Teknik

Purposive, dimana dalam

menentukan informan dengan

pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini,

misalnya lokasi pneleitian

Ampel yang dapat ditemukan

2 golongan informan

sekaligus dalam satu lokasi,

yakni golongan informan

lansia yang bekerja dan

golongan lansia yang menajdi

pengemis. Sedangkan, proses

pengumpulan data

menggunakan tekhnik

interview atau wawancara

mendalam, Observasi, dan

dokumentasi. Pada penelitian

ini selanjutnya menggunakan

teknik analisis dan

pengolahan data yakni ada

tiga : pertama ialah Reduksi

data, kedua ialah Penyajian
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data, dan ketiga adalah

Penarikan kesimpulan dan

verifikasi.

Kemudian, dapat

didapatkan kesimpulan pada

penelitian ini adalah Pertama,

Lansia yang  bekerja

meskipun tergolong pada

ekonomi miskin mengalami

proses pengenalan awal

(internalisasi) mengenai etos

kerja yakni dari melalui

sosialisasi, pemberian

informasi, nasehat, atau

wejangan dari orangtua atau

lingkungan informan tinggal.

Kemudian, dari sosialisasi

yang diberikan memunculkan

kebiasaan yang dilakukan

seperti sehari-harinya sejak

usia dini mengikuti aktifitas

orangtua bekerja ke pasar dan

rutinitas keseharian informan

yang berlangsung terus

menerus dan berulang-ulang

contohya selalu bangun pagi-

pagi kemudian menggembala

ternak atau mencari ikan di

sungai ataupun pergi ke pasar

berjualan dengan orangtua

dan berdampak hingga saat

ini yang dijadikan sebagai

pedoman (objektifikasi).

Kemudian, pengenalan etos

kerja berikutnya dari

pendidikan karakter orangtua

kepada informan yang mana

penerapan disiplin waktu dan

disiplin perilaku yang

diterapkan orang tua

informan sejak informan usia

dini contohnya seperti

pemberian hukuman apabila

informan tidak menurut tutur

kata orangtua, apabila timbul

rasa malas dari informan
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makan akan diberikan sanksi

dari orangtua informan.

Kedua, Lansia yang bekerja

memberikan kontruksi

mengenai tindakan mengemis

bahwa tindakan mengemis

bagi informan lansia yang

tergolong pada ekonomi

lemah yang mana masih tetap

bekerja, yakni rezeki dari

hasil mengemis tidak berkah,

juga tindakan mengemis

adalah tindakan yang tidak

bagus untuk dilakukan, tidak

halal rezekinya dan tidak

murni, serta hanya

bermodalkan dengkul atau

maksudnya adalah tidak

menggunakan pikiran hanya

mengandalkan fisik semata.

Fisik disini ialah melakukan

berbagai upaya agar dapat

bisa mendapatkan

penghasilan yang besar

dengan memanipulasi mimik

wajah, fisik badan yang

lemah, dll. Ketiga, Lansia

yang bekerja memberikan

kontruksi mengenai lansia

yang menjadi pengemis

dalam artian orang yang

mengemis. Bahwa orang-

orang yang masih

mempunyai fisik sehat namun

tidak di manfaatkan untuk

bekerja justru melakukan

tindakan mengemis adalh

tergolong pada kategori

pemalas. Kemudian, dengan

penghasilan yang cukup besar

dalam satu harinya saja

mengakibatkan tebentuk zona

nyaman yang membuat

orang-orang atau lansia yang

menajadi pengemis tersebut

tidak mau untuk berpindah
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profesi lain. Karena hasil

profesi lain pun belum tentu

memperoleh hasil yang lebih

banyak dari mengemis.

Kemudian, informan bekerja

memberikan makna mengenai

lansia yang menjadi

pengemis itu tidak patut

untuk dicontoh karena

melalukan hal yang tidak baik

atau buruk. Keempat, Lansia

bekerja meskipun tergolong

pada masyarakat ekonomi

lemah menolak untuk

menjadi pengemis meski

mengetahui bahwa

penghasilan yang diperoleh

dari mengemis dalam satu

harinya lebih besar berkali

lipat dari penghasilan

informan bekerja dalam satu

minggu. Informan meyakini

jika mejadi pengemis akan

melakukan suatu dosa.

Kemudian, merasa malu

apabila menjadi pengemis

karena informasi, nasehat,

petuah, wejangan yang

diberikan orangtua,

lingkungan kepada informan

masih melekat erat pada diri

informan sehingga informan

memahami apa yang

seharusnya dilakukan dan

tidak dilakukan menurut diri

informan sendiri. Kelima,

Lansia yang masih tetap

bekerja hingga saat ini

merupakan tenaga kerja di

usia yang masih produktif.

Meskipun hanya bekerja

serabutan atau tetap

berjualan. Namun, informan

tidak pernah mempunyai

pemikiran sampai harus

meminta-minta meskipun
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tengah terhimpit ekonomi.

Dan juga, jalan keluar dari

himpitan ekonomi bagi

informan ialah dengan

bekerja kemudia

mendapatkan uang dari

penghasilan informan

bekerja. Keenam, Etos kerja

antara golongan lansia yang

bekerja dan golongan lansia

yang menjadi pengemis

terjadi perbedaan. Pada lansia

yang bekerja meskipun

kondisi ekonomi lemah masih

tetap bekerja dengan berbagai

alasan seperti harus

menafkahi keluarga karena

tidak mendapat uang belanja

dari anak, tidak memilik aset

atau tabungan, harus

membayar hutang, harus

membiayayi perobatan

istrinya, dll. Menurut

informan bekerja merupakan

suatu keharusan dalam

rangka memenuhi kebutuhan

ekonomi meskipun

penghasilan yang di dapat

hanya kecil. Sedangkan, bagi

informan golongan lansia

yang mengemis bahwa

tercipta suatu zona nyaman

karenaa penghasilan yang di

dapatkan lebih besar dari

informan yang sebelumnya

bekerja pada usia produktif

dan saat ini di usia yang tidak

produktif menjadi pengemis.

Penghasilan yang di dapatkan

lebih besar dari pekerjaan

sebelumnya seperti kuli

bangunan. Informan

mengetahui mana yang lebi

menguntungkan baginya. Dan

juga, tidak ingin beralih

profesi karena sudah
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keenakan dengan hasil yang

di peroleh meskipun profesi

mengemis dianggap buruk,

dan jelek. Namun, informan

tidak memperdulikan hal

tersebut dan masih tetap pada

profesinya.


