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ABSTRAK 

 

Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya 

belakangan ini kembali muncul karena dipicu situasi krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit 

terpecahkan. Sebagai salah satu kota metropolitan Surabaya tidak luput dari 

adanya masalah sosial yang sangat kompleks. Di salah satu pusat perbelanjaan di 

Surabaya terdapat beberapa anak yang bekerja sebagai ojek payung saat musim 

hujan. Pekerjaan ojek payung tersebut tidak sesuai dengan anak karena berbahaya 

dalam artian dapat mengancam keselamatan anak, serta membuat anak rentan 

terkena penyakit. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, fokus 

dalam penelitian kali ini adalah tentang keputusan anak terlibat dalam dunia kerja. 

Alasan anak bekerja dan berbagai resiko yang harus ditanggung anak ketika 

mereka harus bekerja di usia dini. Maka penelitian ini mengkaji mengenai: (1) 

Apa saja hal yang mendasari keputusan anak bekerja sebagai ojek payung? (2) 

Bagaimana anak memaknai pekerjaan sebagai ojek payung? 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, penelitian ini 

menggunakan teori Pilihan Rasional James S. Coleman dan teori Fenomenologi 

Alfred Schutz. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling 

sesuai dengan kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penyebab anak bekerja adalah faktor ekonomi keluarga. Pekerjaan sebagai ojek 

payung ini adalah pekerjaan musiman yang biasanya dilakukan oleh anak-anak 

sekolah di waktu luangnya. Selama bekerja ojek payung banyak dampak negatif 

yang dirasakan seperti sakit-sakitan setelah bekerja, payung terbalik jika hujan 

lebat serta tindak kekerasan secara fisik berupa pemukulan menggunakan tongkat 

yang dilakukan oleh oknum satpam mall.  

Kata Kunci : Pekerja Anak, Pekerja Ojek Payung, Pilihan Rasional, Makna 

bekerja 
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ABSTRACT 

In Indonesia, the issues of child labor and the issues of education re-

emerged as a result of a prolonged economic crisis. The problem of child labor is 

complicated and difficult to solve. Surabaya as one of the metropolitan cities 

there are  a complex social problems. At one of the shopping centers in Surabaya, 

there are many boys who work as umbrella boys during the rainy season. This 

work is not suitable for children because it is dangerous in the sense that it can 

endanger the safety of children, and make children vulnerable to disease. 

Based on the background of the problems stated above, the focus in this 

study is about the decisions of children involved in the world of work. The reason 

children work and the various problems that must be borne by children compile 

them to work at an early age. So this research will examine: (1) What are the 

things that underlie the decision of the child to work as an umbrella boys? (2) 

How do children interpret work as an umbrella boys? 

This type of research is descriptive with qualitative analysis, this study 

uses the Rational Choice theory of James S. Coleman and Phenomenology theory 

Alfred Schutz. The selection of informants used a purposive sampling technique 

according to the research criteria. Data collection is done by in-depth interviews, 

observations, and also documentation. 

Based on the research that has been done, it can be concluded that the fact 

that children work is a family economic factor. This job as an umbrella boys is a 

job usually carried out by children in their spare time. During this work many 

negative things such as those felt sick after work, the umbrella was reversed if 

heavy rains and physical violence using sticks were carried out by a security 

guard at the mall. 

Keywords : Child labour, Umbrella boys, Rational choice,The meaning of work. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehadiran pekerja anak di berbagai daerah pada suatu negara dan kegiatan 

usaha sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, kehadiran pekerja 

anak ini terlihat mencolok menjelang abad 20
1
, yakni ketika sektor perkebunan 

dan industri gula modern mulai dikembangkan oleh kolonialisme Belanda ke 

pelosok desa. Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat dan ditambah lagi dengan 

pertimbangan bahwa anak-anak bersedia dibayar murah, maka sejak itu pula 

keterlibatan anak-anak dalam sektor perkebunan mulai merebak.  

Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya 

belakangan ini kembali muncul karena dipicu situasi krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit 

terpecahkan saat krisis ekonomi melanda sejumlah negara Asia, terutama 

Indonesia. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin 

untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang menyita 

waktu luangnya.
2
 Anak-anak yang sudah melakukan pekerjaan pada usia dini 

telah mengorbankan banyak waktu yang dimilikinya.  

Sebagai salah satu kota metropolitan Surabaya tidak luput dari adanya 

masalah sosial yang sangat kompleks. Hampir di seluruh kota besar sering 

dijumpai adanya para pekerja yang masih berusia dibawah 15 tahun. Bagi 

masyarakat yang menjumpai keadaan tersebut, hal tersebut dianggap baik namun 

seharusnya anak-anak tersebut mengenyam pendidikan dan menikmati waktu 

luangnya untuk bermain. 

Data menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), 

anak berumur 10-17 tahun yang aktif secara ekonomi berjumlah 4,7 juta anak. 

                                                           
1
 Suyanto, Bagong  Masalah Sosial Anak Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), Hal. 113. 
2
 Ibid., Hal. 113. 
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Sekitar 3,4 juta di antaranya terserap di pasar kerja dengan perincian 1,1 juta di 

perkotaan, dan 2,3 juta di pedesaan. Umumnya, anak-anak di pedesaan bekerja 

pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, sedangkan anak-anak di 

perkotaan bekerja di  sektor industri manufaktur, sektor perdagangan umum, 

perdagangan eceran, restoran, dan hotel, serta sektor jasa, sementara selebihnya 

berada di jalanan. Data menunjukkan, umumnya anak yang bekerja berusia antara 

13-15 tahun dengan jam kerja lebih dari tiga jam sehari atau 15 jam seminggu. 

Sedangkan anak bekerja usia 15-17 tahun umumnya memiliki jam kerja lebih dari 

40 jam seminggu.
3
 Jumlah pekerja anak yang kian tahun akan bertambah, 

dikarenakan krisisnya ekonomi yang dialami keluarganya. Ekonomi yang 

membuat anak mereka harus bertahan dengan bekerja. Muhamad Ridwan usia 15 

Tahun adalah satu contoh dari banyak anak yang pernah bekerja. Kepada CNN 

Indonesia, ia bercerita dirinya terpaksa bekerja pada saat menginjak usia sepuluh 

tahun karena masalah ekonomi.
4
 

Pekerjaan yang terasa sulit jika dilakukan pada usia yang tidak seharusnya 

mewajibkan untuk bekerja. Orang tua yang sudah kurang mampu membiayai 

biaya sekolah yang akhirnya mengorbankan sang anak untuk mencari pekerjaan 

membantu menghidupi keluarganya. Pendidikan yang seharusnya mereka jalani 

yang seharusnya mereka nikmati, tidak dapat mereka lakukan. Tuntutan pekerjaan 

yang menghabiskan waktu mereka hingga lupa akan pendidikan. 

Berbagai macam faktor anak-anak melakukan pekerjaan, yakni:  faktor 

ekonomi, kurangnya pendidikan, dan pola sosial yang menempatkan anak pada 

posisi tersebut. Sebagian besar penyebab anak-anak terlibat dalam dunia kerja 

adalah kemiskinan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keluarga miskin 

membiarkan anaknya untuk ikut bekerja mencari nafkah.
5
 

                                                           
3
 Tim Viva, “4,7 Juta Anak RI di Bawah Umur Sudah Jadi Pekerja” diakses dari 

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/991242-4-7-juta-anak-ri-di-bawah-umur-sudah-jadi-

pekerja pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB 
4
 Yohannie Linggasari, CNN Indonesia, “Kemenaker: Pekerja Anak di Desa Lebih Banyak dari di 

Kota” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150601181400-20-57024/kemenaker-pekerja-

anak-di-desa-lebih-banyak-dari-di-kota pada tanggal 18 Juni 2019 Pukul 17.00 
5
 Loc.Cit., Hal. 130. 
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Hal tersebut menunjukkan adanya faktor selain faktor ekonomi yang 

menyebabkan anak terjun di dunia kerja. Meskipun faktor ekonomi yang menjadi 

dominan diantara berbagai macam faktor, tidak menutup kemungkinan bahwa 

faktor yang lain ikut berperan dan menjadi keterkaitan didalamnya.  

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar 

Hak Asasi Anak karena pekerjaan yang dilakukan oleh anak menimbulkan 

dampak terhadap tumbuh kembang, emosi dan sosial anak. Dampak pekerjaan 

terhadap tumbuh kembang anak, secara fisik pekerja anak memiliki daya tahan 

tubuh yang lebih rentan dibanding dengan pekerja dewasa hal ini disebabkan fisik 

pekerja anak masih dalam tahap pertumbuhan.  

Dampak pekerjaan yang dilakukan oleh anak ini dapat menganggu tumbuh 

kembangnya misalnya kondisi tempat mereka bekerja yang berada di sektor 

berbahaya, mereka dapat terhirup debu, dan bahan kimia, sehingga dapat merusak 

sistem pernafasannya. Selain itu perkembangan emosi anak tidak dapat di kontrol, 

hal ini disebabkan para pekerja anak seringkali dimarahi oleh majikan yang 

menyebabkan anak tersebut menjadi pemarah, pendendam dan kurangnya sifat 

empati terhadap orang lain. 
6
 

Tidak hanya itu, perkembangan sosial anak juga terganggu karena para 

pekerja anak ini tidak memiliki kesempatan yang sama dengan teman sebayanya 

untuk memperoleh pendidikan dan berinteraksi dengan teman sebayanya sehingga 

para pekerja anak ini tumbuh menjadi pribadi yang apatis dan egois.
7
 

Salah satu sudut kota Surabaya yang menjadi perhatian akan permasalahan 

pekerja anak yang berada pada tempat-tempat keramaian seperti mall, stasiun, 

terminal, dan pasar. Terdapat beberapa anak yang bekerja sebagai ojek payung 

saat musim hujan. Mereka menyewakan payungnya kepada pengunjung mall yang 

                                                           
6
 Ernanto, Bagus Satria, Skripsi : “Pekerja Anak Di Tempat Penampungan Sampah” (Surabaya: 

Universitas Airlangga, 2014), Hal. 98. 
7
 Ramdani, Hedi. dkk. 2015. "Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak". Jurnal Unpad Vol.2 

No.1, 2015. Hal.104. 
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hendak menuju ke parkiran, dan mereka rela terkena air hujan untuk 

mengantarkan penyewa payung tersebut.  

Dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagai ojek payung tersebut sangat 

berbahaya. Berbahaya dalam artian dapat mengancam keselamatan anak, serta 

membuat anak rentan terkena penyakit. Lingkungan tempat bekerja anak di 

tempat keramaian serta kondisi cuaca yang sedang hujan memiliki resiko yang 

sangat berbahaya bagi anak itu sendiri serta dapat mengancam keselamatan anak.
8
 

Penelitian yang berjudul Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Sampah 

(Studi Deskriptif Kehidupan Pemulung Anak di Tempat Penampungan Akhir 

Benowo Surabaya) yang dilakukan oleh Bagus Satria Ernanto diperoleh hasil 

bahwa faktor utama anak bekerja adalah faktor ekonomi.  

Pekerjaan sebagai pemulung tidak melalui seleksi dan tidak membutuhkan 

ijazah, namun hasil yang diperoleh dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, namun terdapat banyak resiko negatif dan tindak kekerasan yang 

dialami oleh anak yang bekerja sebagai pemulung di TPA Benowo. 

Secara substansial, akibat dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan 

terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin adalah: Pertama, pilihan dan 

kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh-kembang secara wajar 

seperti teman sebayanya akan makin berkurang.
9
 

 Kedua, proses pemiskinan merupakan dampak dari terjadinya krisis 

ekonomi yang menyebar ke berbagai daerah, kemungkinan besar akan 

menyebabkan anak-anak semakin terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang 

merugikan, eksploitatis, dan tidak menutup kemungkinan pula memaksa mereka 

masuk pada sektor yang tidak dapat ditoleransi (most intolerable forms of child 

labour).  

                                                           
8
 Hasil observasi, 2019. 

9
 Loc.Cit., Hal. 114. 
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 Ketiga, terjadinya krisis ekonomi menyebabkan pelibatan anak dalam 

dunia kerja karena situasi dan kondisi ekonomi yang menjadi faktor-faktor anak 

terlibat dalam dunia kerja. Situasi ini terjadi berkepanjangan dan menjadi 

“sasaran” untuk menutupi kurangnya perhatian dalam menangani permasalahan 

pekerja anak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Gayatri Octorani Putri dkk, 

pada tahun 2014 mengenai ekploitasi pekerja anak dibawah umur sebagai bentuk 

penyimpangan sosial diperoleh hasil  bahwa anak dijadikan “alat” untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian keluarga, anak-anak bekerja menjadi 

pengumpul koin dari pagi hingga sore hari akibat untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya.  

Ketika anak-anak usia 10-17 tahun yang seharusnya menghabiskan 

waktunya untuk belajar dan bermain, berbeda dengan anak-anak yang berasal dari 

keluarga “pas-pasan” mereka harus bekerja untuk mencari nafkah. Data mencatat 

pekerja anak pada tahun 2017 sebesar 1,2 juta anak. Anak-anak tersebut tidak 

mendapatkan pendidikan sama sekali, lama bekerja juga bervariatif mulai satu jam 

hingga 97 jam dalam satu minggu. Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2017 sekitar 

41,74 persen yang jumlahnya sekitar 500 ribu anak bekerja pada sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan.
10

 

Anak-anak yang berada di pedesaan umumnya bekerja di sektor pertanian 

seperti kelapa sawit, berdasarkan temuan KPAI di lapangan, modus yang 

dilakukan adalah mendaftarkan diri dengan nama orang tua akan tetapi yang 

bekerja justru si anak dengan alasan anak membantu pekerjaan orang tua seperti 

mengambil brondolan sawit.
11

 

                                                           
10

 Aghnia Adzkia, “Pekerja anak di bawah bayang kemiskinan dan minim pendidikan” diakses 

dari https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-

pendidikan pada tanggal 18 Juni 2019 Pukul 18.00 
11
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Berbeda dengan kondisi di pedesaan, anak-anak yang berada di perkotaan 

bekerja pada sektor perdagangan sebesar 23 persen atau sekitar 276 ribu anak 

serta sektor industri pengolahan pabrik sebesar 22,3 persen atau sekitar 267 ribu 

anak.
12

 

 

Sumber: SUSENAS, BPS Bulan Maret Tahun 2017 yang telah diolah oleh 

Beritagar.id 

Para pekerja anak ini masuk dalam klasifikasi International Labour 

Organization (ILO) sebagai pekerja anak yang tidak bersekolah dan pekerjaan 

yang dilakukannya dapat menganggu pertumbuhan dan perkembangan anak 

tersebut. Konvensi ILO yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 20 Tahun 1999 

menyebutkan pekerjaan ringan hanya boleh dilakukan pekerja berusia 16 tahun ke 

                                                           
12

 Ibid., 
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atas sementara batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan dan 

keselamatan yakni 18 tahun.
13

 

Namun pada kenyataannya, sekitar 14,5 ribu anak berusia 10 hingga 11 

tahun masih dipekerjakan di sektor formal, seperti halnya 146,1 ribu anak berusia 

12-14 tahun dan 1,05 juta anak usia 15-17 tahun ini tidak pernah mendapatkan 

pendidikan sama sekali. Terlepas dari kategori tersebut, ada pula anak yang 

bekerja membantu orang tua akan tetapi masih mendapatkan pendidikan, yakni 

berkisar 629 ribu anak per Maret 2017. Anak kategori ini diperbolehkan ILO 

untuk tetap mencari ketrampilan di luar sekolah yang dapat mengembangkan 

diri.
14

 

Istilah “ojek” adalah kendaraan yang dipakai untuk memberi jasa 

transportasi dengan cara membonceng. Istilah “ojek” sebenarnya berasal dari kata 

“ngobjek” yang artinya mencari tambahan penghasilan. Istilah “ngobjek” sendiri 

berasal dari bahasa Belanda yaitu “object” yang memiliki arti “barang dagangan” 

yang artinya segala sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Ngobjek ini memiliki 

makna yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor, dan dengan cara 

“ngobjek ini dapat memberikan penghasilan tambahan yang lumayan dan tidak 

terlalu menggunakan waktu dan tenaga yang banyak. Lambat laun istilah 

“ngobjek” ini terpatri secara khusus pada jasa antar jemput penumpang 

menggunakan sepeda motor. Dan pada akhirya istilah “ngobjek” ini 

bermetamorfosa menjadi “ngojek”
15

 

Istilah ojek payung berasal dari dua kata yaitu ojek yang artinya 

transportasi berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan 

penumpang.
16

 Sedangkan payung adalah suatu benda yang digunakan untuk 

                                                           
13

 Loc.cit., 
14

 Loc.cit., 
15

 Gustaaf Kusno, “Asal Kata Istilah Ojek"  diakses dari 

https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/54f40546745513902b6c842a/asal-kata-istilah-ojek-

bahasakuindonesia# pada tanggal 18 Juni Pukul 14:23 
16

 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ojek pada tanggal 19 Juni 2019 Pukul 15:00 
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mencegah air hujan mengguyur tubuh seseorang dan  juga digunakan untuk 

mencegah terpaparnya sinar matahari ke tubuh seseorang.
17

 

Dapat disimpulkan bahwa Ojek Payung merupakan sebuah pekerjaan 

untuk mengantarkan orang ke tempat tujuannya dengan menggunakan payung 

pada saat musim hujan. Biasanya Ojek Payung ada ketika hujan turun deras. 

Pekerjaan  ini dilakukan oleh anak-anak, mulai dari anak SD sampai anak SMP. 

Tak jarang dari kita yang sering melihat mereka di jalanan atau tempat-tempat 

umum, seperti stasiun, terminal, halte-halte bis, didepan halaman mall dan tempat 

ramai lainnya. Pekerjaan ojek payung sebenarnya sangat bermanfaat dikala hujan 

turun dan  ketika seseorang lupa untuk membawa payung, maka jasa ini sangat 

berguna. 
18

 

Pada saat musim hujan anak-anak pekerja ojek payung sering kita temui di 

pusat-pusat keramaian di kota Surabaya, menawarkan jasanya dan berharap 

mendapatkan pelanggan. Pekerjaan ini tidaklah terlalu rumit bagi anak-anak, 

karena mereka hanya berkeliling menawarkan  payungnya kepada pelanggan dan 

kemudian menyewakan payungnya. Malah terkadang anak-anak pekerja ojek 

payung ini rela berhujan-hujanan. Hal ini disebabkan karena usia mereka yang 

masih anak-anak dan mereka juga senang bermain hujan-hujanan sekaligus 

mencari uang untuk uang jajan mereka.
19

 

Kondisi yang menyebabkan anak-anak bekerja sebagai ojek payung adalah 

kondisi ekonomi keluarga yang “pas-pasan” serta jumlah saudara yang banyak 

menyebabkan anak-anak ini melakukan pekerjaan di sela-sela waktu luangnya 

saat pulang sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Pekerjaan ojek payung yang dirasa mudah untuk dilakukan bagi anak-anak itu 

sendiri serta penghasilan yang diperoleh dirasa cukup bagi anak-anak. Musim 

hujan menjadi musim yang dinatikan oleh anak-anak pekerja ojek payung karena 

selama musim hujan mereka dapat memperoleh penghasilan yang sangat banyak. 

                                                           
17

 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Payung pada tanggal 19 Juni 2019 Pukul 15:04 
18

 Hasil Observasi, 2019. 
19

  Ibid., 
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Selain itu adanya ajakan dari teman sebaya untuk bekerja sebagai ojek payung 

sambil bermain hujan-hujanan menyebabkan anak-anak ini tetap melakukan 

pekerjaan ini setiap musim hujan tiba.
20

 

Imbalan jasa yang diberikan penyewa kepada pekerja ojek payung berupa 

uang, selama melakukan pekerjaan ojek payung, para pekerja ojek payung ini 

tidak menentukan tarif sama sekali, hal ini membuat para penyewa payung merasa 

iba melihat kondisi pekerja ojek payung tersebut, tidak sedikit para penyewa 

payung ini memberikan uang lebih kepada pekerja ojek payung karena jasa 

mereka sangat berguna pada saat musim hujan.
21

 

Hal yang unik dari pekerja ojek payung ini adalah pekerjaan ini tergolong 

pekerjaan musiman yang hanya dilakukan pada saat musim hujan saja dan 

dilakukan oleh anak-anak yang masih bersekolah, anak-anak ini melakukan 

pekerjaannya setelah pulang sekolah dan mereka berinisiatif mengunjungi pusat-

pusat keramaian, mereka rela terkena air hujan demi mendapatkan pelanggan yang 

akan menggunakan jasa payungnya.
22

 Selain itu anak-anak ini tidak menentukan 

tarif selama bekerja, ketika mendapatkan satu pelanggan wajah anak-anak ini 

langsung ceria terlebih jika diberikan uang tambahan.
23

 

Fenomena anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung merupakan 

fenomena yang menarik untuk di teliti Karena anak-anak ini berfikir secara 

rasional, ketika musim hujan yang dilakukan anak-anak lain seusianya adalah 

bermain hujan-hujanan, akan tetapi berbeda dengan anak-anak pekerja ojek 

payung, mereka bermain hujan-hujanan sambil bekerja ojek payung untuk 

mendapatkan uang saku tambahan. Akan tetapi mereka belum sepenuhnya bisa 

berfikir logis tentang dampak yang ditimbulkan dari tindakan mereka. Perilaku 

anak tergantung pada pengawasan, dan arahan dari orang tua maupun masyarakat 

di lingkungan anak serta pengaruh yang berasal dari teman sebayanya. 

                                                           
20

 Wawancara dengan Yonanta pada tanggal 2 Februari 2019. 
21

 Wawancara dengan Riko pada tanggal 2 Februari 2019. 
22

 Hasil Observasi, 2019. 
23

 Wawancara dengan Yonanta, tanggal 2 Februari 2019 
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Pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks. 

Pekerja anak merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan di negara 

berkembang termasuk di dalamnya Indonesia. Anak-anak yang bekerja berperan 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Terlibatnya anak-anak dalam dunia kerja juga memiliki dampak dan 

resiko terhadap kesejahteraan anak.  

Terkait dengan studi ini, anak memiliki alasan untuk mengambil 

keputusan terlibat dalam dunia kerja. Dalam penelitian ini, hal tersebut dikaji 

menggunakan teori pilihan rasional, serta menggunakan teori fenomenologi untuk 

membahas mengenai makna bekerja bagi pekerja anak. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas fokus 

dalam penelitian kali ini adalah tentang keputusan anak terlibat dalam dunia kerja. 

Alasan anak bekerja dan berbagai resiko yang harus ditanggung anak ketika 

mereka harus bekerja di usia dini. Maka penelitan ini akan mengkaji mengenai: 

1. Apa saja hal yang mendasari keputusan anak bekerja sebagai ojek payung? 

2. Bagaimana anak memaknai pekerjaan sebagai ojek payung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena 

tentang kehidupan anak-anak yang bekerja pada usia dini sebagai ojek payung, 

mulai memahami alasan-alasan yang mendasari anak mulai bekerja pada usia dini, 

serta melihat bagaimana anak memaknai pekerjaan tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi mengenai permasalahan pekerja 

anak, selain itu juga memberi manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 

Penelitian ini secara rinci dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat menambah kajian ilmu dan pengetahuan dalam 

teori-teori sosiologi mengenai fenomena anak usia dini yang memilih bekerja, 

sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai masalah yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah maupun praktisi 

pembangunan dalam meningkatkan perlindungan bagi anak, peningkatan 

kualitas hidup anak, serta upaya dalam mengurangi pekerja anak yang ada di 

Indonesia. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Studi Terdahulu 

1. Pekerja Anak Di Tempat Penampungan Sampah (Studi Deskriptif 

Kehidupan Pemulung Anak di Tempat Penampungan Akhir Benowo 

Surabaya)  

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Satria Ernanto tahun 2014 

tentang pekerja anak di tempat penampungan sampah di Surabaya. Tipe 

penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif dengan analisa data 

kualitatif. Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling sesuai kriteria. Lokasi penelitian di tempat 

pembuangan sambah Benowo kota Surabaya.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth 

interview atau wawancara mendalam, dan observasi. Dari penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa penyebab anak bekerja adalah faktor ekonomi 

keluarga, kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan dan kebutuhan akan 

gaya hidup, anak-anak lebih memilih bekerja sebagai pemulung 

dikarenakan pekerjaan ini tidak membutuhkan persaingan yang ketat dan 
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tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan hasil yang didapat dari 

bekerja sebagai pemulung dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi.  

Namun pekerja anak ini kerap kali mendapat tindak kekerasan di 

lingkungan kerjanya berupa kekerasan fisik seperti dipukul, dijewer, 

kekerasan emosional seperti dibentak dan dimaki depan umum, kekerasan 

verbal berupa makian dan umpatan kata-kata kasar serta kekerasan seksual 

seperti pelecehan seksual, rabaan dan obrolan yang mengarah ke tindakan 

seksual. 

2. Ekploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan 

Sosial (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan 

Merak Kota Cilegon) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Ajeng Gayatri Octorani Putri tentang 

ekploitasi pekerja anak dibawah umur sebagai bentuk penyimpangan 

sosial (studi etnografi anak-anak pengumpul koin dermaga pelabuhan 

merak kota cilegon).  Metode penelitian yang digunakan yaitu studi 

etnografi dengan subjek penelitian terdiri atas informan kunci dan 

informan pangkal. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa anak-

anak bekerja mengumpulkan koin dari pagi hingga sore hari, faktor sosial 

yang menyebabkan anak terlibat bekerja adalah faktor keluarga, ekonomi 

dan teman sebaya, selain itu faktor budaya juga mempengaruhi yaitu 

tradisi turun temurun dari keluarga, dan orang tua. 

3. Pekerja Anak di Tempat Hiburan Malam : Studi deskriptif tentang 

kehidupan pekerja anak sebagai pelayan bar di jarak Putat Jaya 

 Penelitian ini dilakukan oleh Reni Pitresela tentang Studi deskriptif 

kehidupan pekerja anak sebagai pelayan bar di jarak Putat Jaya. Penelitian 

ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode 

penelitian informan yang digunakan adalah snow ball dimana peneliti 

menggunakan informan kunci untuk memperoleh informasi yang 
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dibutuhkan dan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan 

pedoman wawancara untuk mengumpulkan data atau informasi. Lokasi 

penelitian ini berada pada kawasan Putat Jaya Jarak tepatnya tempat 

hiburan seperti kafe, bar, dan panti pijat.  

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses 

keterlibatan anak sebagai pelayan bar melalui teman, saudara dan keluarga 

yang mengetahui seluk beluk dunia malam di kawasan Jarak. Selain itu 

anak-anak yang bekerja sebagai pelayan bar ini sering mendapatkan 

berbagai macam kekerasan seperti kekerasan verbal berupa umpatan dan 

makian, kekerasan fisik berupa tamparan dan kekerasan seksual seperti 

mengajak kencan dan meraba-raba bagian tubuh. Pekerjaan sebagai 

pelayan bar berdampak negatif bagi kesehatan anak itu sendiri seperti mata 

pedih, gangguan pernafasan, serta gaya pakaian yang terbuka untuk 

melayani pengunjung bar yang sebagian besar lawan jenis. 

4. Anak Jalanan (Studi Deskriptif Anak Jalanan Bekerja Sebagai Penjual 

Koran Di Kota Surabaya) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Anindyasari tentang kehidupan 

anak jalanan yang bekerja sebagai penjual koran di kota Surabaya. Tipe 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan teori mekanisme survival rumah tangga 

keluarga miskin George Carner dan teori Strategi kelangsungan rumah 

tangga (household survival strategy) Harbinson, serta teori child Abuse 

yang lebih spesifik dikemukakan oleh Terry E. Lawson. Metode pemilihan 

informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana 

kriteria informan telah ditentukan sesuai penelitian yaitu anak jalanan 

yang bekerja sebagai penjual koran di kota Surabaya. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

tujuan anak jalanan penjual koran bekerja di jalanan adalah untuk 

membantu ekonomi keluarga, selama di jalanan mereka juga sering 
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tertangkap oleh SATPOL PP, selain itu mereka juga pernah mengalami 

kekerasan berupa pemerasan serta mendapat ancaman dari preman, dan 

anak jalanan harus kreatif dalam menghadapi segala hal agar dapat 

bertahan hidup. 

1.5.2 Kerangka Teori 

 1.5.2.1. Pilihan Rasional – James S. Coleman 

Dalam pandangan Coleman, ia memusatkan perhatian pada sistem-

sistem sosial serta fenomena makro yang harus dijelaskan dengan faktor-

faktor yang internal bagi mereka dengan kata lain Coleman berfokus pada 

individu. Alasan Coleman berfokus pada individu karena fakta bahwa data 

biasanya dikumpulkan pada level individual dan menghasilkan suatu level 

sistem. Selain itu pada level individual terdapat tindakan campur tangan 

dari lembaga-lembaga tertentu untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

sosial. 
24

 

Coleman menitikberatkan pada level individu yang melakukan suatu 

tindakan. Tindakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu 

perubahan di dalam kehidupan sosial. Orientasi pilihan rasional Coleman 

jelas di dalam pemikiran dasarnya bahwa “orang-orang bertindak secara 

sengaja menuju tujuan, dengan tujuan itu (dan juga tindakan-tindakan itu) 

yang dibentuk oleh nilai-nilai atau opsi-opsi tertentu.”
25

 

Coleman melanjutkan argumennya bahwa untuk kebutuhan teoritis, ia 

membutuhkan suatu konseptualisasi yang akurat tentang aktor rasional 

yang berasal dari ekonomi, konseptualisasi akan melihat para aktor 

memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, atau 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Terdapat dua unsur utama di dalam teori pilihan rasional Coleman yaitu 

para aktor dan sumber daya. Aktor adalah individu yang melakukan suatu 

tindakan. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu yang ingin dicapai dan 

                                                           
24

 Ritzer, George Teori Sosiologi Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 757. 
25

 Loc.cit., Hal. 759. 
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dapat diarahkan oleh aktor itu sendiri.
26

 Dengan adanya dua unsur ini 

coleman merinci bagaimana interaksi mereka ke arah level sistem:  

Suatu pedoman minimal untuk sistem tindakan sosial adalah dua aktor 

yang masing-masing mempunyai otoritas atas sumber-sumber daya yang 

diinginkan individu lain. Keinginan masing-masing individu kepada 

sumber daya yang ada menyebabkan kedua aktor memiliki tujuan yang 

sama dan berperan didalam tindakan-tindakan yang melibatkan satu sama 

lain. Struktur ini menunjukkan bahwa para aktor memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kepentingan-kepentingannya.
27

 

Meskipun demikian Coleman tidak percaya bahwa pandangan tersebut. 

Tetapi dia jelas percaya bahwa pandangan tersebut dapat bergerak ke arah 

itu, karena dia berargumen bahwa “keberhasilan suatu teori sosial 

didasarkan pada rasionalitas yang terletak di dalam penghilangan aktivitas 

sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh teori itu” 

Coleman mengakui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari individu 

tidak selalu berperilaku secara rasional, tetapi Coleman merasa bahwa hal 

tersebut tidak berpengaruh dalam teorinya: “Asumsi tersirat saya ialah 

bahwa dugaan-dugaan yang dibuat disini akan sama secara sesungguhnya 

ketika para aktor bertindak mencapai tujuan tersebut dengan cara yang 

umum atau dengan cara-cara yang menyimpang. 

Orientasi teori pilihan rasional Coleman ini lebih berfokus pada 

tindakan rasional individu dari segi isu mikro-makro dengan kata lain 

bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan individu akan menghasilkan 

suatu perilaku sistem. Coleman lebih berfokus pada permasalahan dari 

segi isu makro-mikro, akan tetapi Coleman juga tertarik pada hubungan 

makro-mikro dengan kata lain bagaimana sistem itu membatasi setiap 

tindakan yang dilakukan oleh para aktor. Dari penjelasan diatas Coleman 

menunjukkan bahwa terdapat dampak yang dilakukan oleh individu 
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terhadap individu yang lain.
28

 Teori pilihan rasional ini merupakan suatu 

alat untuk berfikir secara logis dalam membuat suatu keputusan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Tindakan rasional dari James S. Coleman menekankan pada seorang 

aktor menentukan tindakan dimana tindakan tersebut menggunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori 

pilihan rasional James S. Coleman ini berfokus pada aktor. Aktor 

dipandang sebagai individu yang memiliki tujuan dan maksud dari tujuan 

tersebut. Dapat diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aktor 

menuju pada upaya pencapaian suatu tujuan.
29

 

Bekerja sebagai ojek payung memiliki dampak bagi anak-anak yang 

melakukan pekerjaan tersebut. Pertimbangan dari berbagai hal dapat 

menjadi faktor penentu sesorang dalam keterlibatan suatu tindakan.  Teori 

pilihan rasional merupakan tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan 

tujuan itu telah ditentukan oleh nilai. Individu mempunyai kepentingan 

yang dapat digunakan sebagai sistem dan menurut Coleman, individu 

dapat bersifat hedon yang dapat memiliki kepuasan yang berbeda-beda. 

Individu memiliki harapan akan kepuasan untuk mendorong aktor tersebut 

dalam bertindak demi tercapainya tujuan tersebut.
30

 

Kepentingan menurut James S. Coleman bahwa kepentingan muncul 

atas tindakan yang dilakukan individu. Individu akan melakukan tindakan 

dimana hal tersebut  menjadi cara untuk mencapai tujuan yang 

dikehendakinya.  Nilai menurut Coleman adalah nilai sebuah peristiwa 

yang terletak pada kepentingan individu-individu yang dapat berpengaruh 

pada peristiwa tertentu. Kepentingan suatu peristiwa memiliki nilai-nilai 

tersendiri bagi individu untuk melakukan tindakan.
31
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 Loc.cit., Hal. 762. 
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 Coleman, James S.  Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Social Theory (Bandung: Nusa 

Media, 2013), Hal. 179. 
30

 Ibid., Hal. 179. 
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 Ibid., Hal. 179. 
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Keputusan anak-anak untuk bekerja sebagai ojek payung tentunya 

sudah dipertimbangkan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi anak 

tersebut. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ini terpaksa bekerja 

dengan tujuan tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Selain itu peneliti ingin memahami faktor-faktor terpenting 

yang melatarbelakangi pengambilan keputusan dalam melakukan 

pekerjaan di usia dini. 

1.5.2.2. Fenomenologi – Alfred Schutz  

Berawal dari pemikiran fenomenologi Schutz yang menekankan pada 

karya-karya mengenai tindakan dan tipe ideal. Namun di sini Schutz 

mencoba menggabungkan fenomenologi transendal (Husserl) dan 

Verstehen (Max Weber). Saat ini Schutz dikenal sebagai ahli teori 

fenomenologi karena ia mampu membuat pemikiran Husserl yang sangat 

abstrak menjadi lebih mudah dipahami, selain itu Schutz orang pertama 

yang menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat digunakan di dalam 

ilmu sosial. 
32

 

Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memaknai tindakan 

yang dilakukan melalui proses penafsiran. Proses penafsiran tersebut 

digunakan untuk memahami mengenai tindakan sehari-hari dan 

didapatkan makna terhadap tindakan tersebut. Schutz meletakkan hakikat 

manusia dalam pengalaman subjektif ketika mengambil suatu tindakan dan 

mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Schutz, manusia adalah mahluk sosial sehingga kesadaran 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kesadaran sosial. Dunia 

individu dalam kehidupan sehari-hari merupakan dunia intersubjektif yang 

terdapat berbagai macam pengalaman dan makna. Maka di dalam 

kehidupan sehari-hari yang terdapat berbagai macam pengalaman manusia 

dituntut untuk saling memahami satu sama lain. Dengan demikian, muncul 

                                                           
32
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hubungan timbal balik serta pemahaman yang sama atas suatu peristiwa 

yang dialami bersama. Tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial 

bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya 

itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu 

yang penuh arti.
33

 

Schutz menekankan bahwa objek penelitian ilmu sosial berhubungan 

dengan interpretasi terhadap realitas. Dalam melakukan penelitian, peneliti 

dituntut untuk mampu membuat interpretasi terhadap realitas yang diamati 

dalam memahami sikap, tindakan maupun pemikiran agar peneliti dapat 

masuk dalam dunia interpretasi subyek penelitian. Namun dalam 

memahami sikap, tindakan maupun pemikiran peneliti dituntut untuk 

mampu menyesuaikan cara berpikir secara simultan menjadi obyek dan 

subyek penelitian sekaligus sebagai pihak yang melakukan pemaknaan 

terhadap tindakan itu sendiri.  

Proses pemaknaan diatas membentuk sistem relevansi yang dapat 

menjalankan proses interaksi dan lingkungan. Dengan demikian 

pembentukan sistem relevansi dalam proses interaksi sosial ini dapat 

dijadikan elemen pembentuk tujuan dalam setiap tindakan sosial yang 

dilakukan oleh individu. Tujuan pembentukan sistem relevansi dari 

tindakan yang terkait dengan interaksi sosial ini memberikan pilihan bagi 

peneliti. Pilihan tersebut agar peneliti dapat lebih mendekati dunia kognitif 

objek penelitiannya, peneliti fokus dengan permasalahan yang diteliti dan 

tidak membuat data yang diperoleh menjadi bias.
34

 

Berdasarkan pemikiran diatas tedapat sebuah tiga model konstruksi 

makna terhadap tindakan sosial sebagai berikut ini: a.) model konsistensi 

logis: digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data yang valid dari 

penelitian tersebut serta dapat dianalisis bagaimana hubungan dari hasil 

penelitian tersebut dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. b.) model 
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interpretasi subyektif: peneliti perlu bersifat subyektif untuk memahami 

berbagai macam tindakan manusia serta maksud dari tindakan itu sendiri. 

c.) model kecukupan: peneliti dituntut untuk membuat konstruk ilmiah 

yang dapat dipahami oleh orang lain. Model kecukupan ini memastikan 

bahwa konstruk ilmiah yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan realita 

yang sebenarnya. 

Ketiga model tindakan manusia oleh Schutz ini berawal dari proses 

“tipikasi” yang merupakan penggabungan pemikiran Schutz dengan 

pemikiran Weber dan Husserl. Tipikasi merupakan gabungan pemikiran 

“tipe-tipe ideal” Weber dan “pembuatan makna” Husserl. Tipikasi terdapat 

beberapa jenis tipikasi misalnya tipe individu, tipe tindakan, tipe 

kepribadian sosial. Terlepas dari tipikasi Schutz, terdapat beberapa jenis 

tipikasi tergantung pada tujuan penelitiannya. Meskipun terdapat beberapa 

jenis tipikasi, menurut Schutz yang terpenting jenis-jenis tipikasi dibuat 

berdasarkan tujuan yang sama dan relevan terkait tujuan penelitian. 

Tipikasi ini merupakan suatu alat untuk mengetahui, mengelompokkan 

dan sebagai perbandingan antara tindakan dan interaksi sosial.
35

  

Dalam perspektif fenomenologi, realitas pekerja anak sebagai ojek 

payung tidak dilihat secara objektif, tetapi dilihat secara subjektif. Pekerja 

anak adalah sebuah realitas sosial yang hanya mampu dimaknai oleh 

mereka yang sedang mengalaminya, sehingga dalam konteks pekerja anak 

maka hanya mereka yang mampu mendeskripsikan alasan-alasan mereka 

memilih menjadi sebagai pekerja anak.  
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian 

Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan 

dirinya sendiri secara alami. Melalui “pertanyaan pancingan”, informan penelitian 

dibiarkan menceritakan segala macam pengalamannya yang berkaitan dengan 

sebuah peristiwa. 
36

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berupaya memahami 

arti dari suatu peristiwa beserta hubungan-hubungannya terhadap orang yang 

berada pada situasi peristiwa tersebut. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya 

dipengaruhi oleh dua filsuf yaitu Edmund Husserl dan Alfred Schutz. Pengaruh 

lainnya berasal dari Weber yang memberi tekanan pada verstehen, yaitu 

pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak 

berasumsi bahwa peneliti mengetahui makna sesuatu bagi orang-orang yang 

sedang diteliti. Penelitian fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan 

tindakan untuk menangkap pemahaman sesuatu yang sedang diteliti. Yang 

ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subyektif dari perilaku orang. 

Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para informan yang 

diteliti sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pemahaman yang 

dikembangkan oleh informan terhadap peristiwa tertentu dalam kehidupannya 

sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup memiliki 

berbagai cara untuk menafsirkan suatu pengalaman melalui interaksi dengan 

orang lain, dan bahwa pemahaman atas suatu peristiwa adalah informan yang 

membentuk kenyataan.
37

 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni 

menjelaskan bagaimana seseorang memaknai pengalaman hidupnya. Pendekatan 

fenomenologi berfokus bagaimana seseorang memaknai arti peristiwa dalam 

situasi-situasi tertentu. Makna tersebut dapat dijelaskan oleh individu yang telah 

mengalami suatu peristiwa dalam hidupnya. Fenomena pekerja anak yang sering 
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 Moleong, Lexy. J Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

Hal. 9. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA BEKERJA SEBAGAI... FALAKH ARIEF YUSTISIAN



21 
 

kita jumpai saat ini terutama pada keluarga miskin membentuk berbagai 

pemahaman melalui pengalaman. Pendekatan fenomenologi ini dapat digunakan 

untuk menjelaskan pemahaman atau pemaknaan dari pengalaman anak yang 

bekerja sebagai ojek payung. 

1.6.2 Batasan Konsep 

1.6.2.1 Pekerja Anak 

Pekerja anak adalah anak-anak berusia 5-14 tahun yang melakukan 

kegiatan untuk membantu pekerjaan orang tuanya, bekerja untuk orang 

lain, atau untuk dirinya sendiri yang dapat menyita waktu luangnya 

dengan menerima imbalan berupa upah atau tidak menerima imbalan 

apapun.
38

 

1.6.2.2 Pekerjaan di Sektor Berbahaya 

Pekerjaan di sektor berbahaya merupakan pekerjaan yang 

mempunyai dampak dan resiko yang tinggi terhadap keselamatan bagi 

anak-anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
39

 Misalnya 

di sektor industri, anak sering mengalami kondisi kerja yang 

memprihatinkan yaitu jam kerja yang panjang, upah yang sangat 

sedikit, gangguan kesehatan dan menjadi sasaran orang dewasa yang 

bersikap semena-mena.
40

 Hak-hak yang seharusnya diperoleh anak 

dalam Konvensi Hak Anak adalah hak untuk memperoleh kasih sayang 

orang tua mereka sendiri, memperoleh pendidikan serta belajar dan 

bermain. Jika anak-anak terpaksa bekerja maka anak-anak tersebut 

dalam kategori berbahaya yang dapat mempengaruhi proses tumbuh 

kembang anak secara semestinya.
41
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Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE. 

12/M/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang 

Bekerja, disebutkan beberapa jenis pekerjaan yang termasuk berbahaya 

bagi anak-anak, yaitu: 

1. Pertambangan, baik galian di permukaan maupun di bawah tanah. 

2. Metalurgi. 

3. Pengelasan dan peleburan logam. 

4. Maritim, khususnya sebagai mekanik dan juru api. 

5. Jermal. 

6. Usaha-usaha di kedalaman air. 

7. Mesin yang bergerak, dalam hal ini mendekati, mengoperasikan, 

mereparasi dan merawat. 

8. Gergaji berputar 

9. Mengangkat dan mengangkut beban yang menimpa banyak energi 

dan merubah postur. 

10. Bekerja dengan pesawat angkat dan angkut. 

11. Konstruksi, reparasi dan merubuhkan bangunan, baik itu jalan, 

gedung maupun irigasi. 

12. Usaha perkebunan, kehutanan, pengolahan kayu dan pertanian, 

kecuali pertanian keluarga untuk konsumsi lokal. 

13. Rumah potong dan pengolahan gading. 

14. Penyamakan kulit. 

15. Perusahaan tekstil. 

16. Perusahaan jasa hiburan. 

17. Produksi dan penjualan minuman keras. 

18. Produksi dan mengedarkan bahan pornografi. 

19. Transportasi umum, baik bagi orang maupun barang. 

20. Industri bahan peledak, baik membuat, menangani, mengangkut 

dan menjual. 
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21. Industri yang dalam prosesnya menimbulkan uap, asap, debu gas 

dan bahan polutan lainnya dalam udara. 

22. Usaha-usaha di mana terdapat bahan radio aktif dan atau radiasi 

meng-ion. 

23. Industri di mana dipakai dan diproduksi bahan kimia termasuk 

pelarut organik, asbes dan benzene. 

24. Pekerjaan di mana terdapat pemaparan terhadap bahan patogen 

seperti bekerja di rumah sakit, kebersihan kota, penanganan 

jenazah atau bangkai. 

25. Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang dialiri listrik.
42

 

1.6.2.3 Ojek Payung 

Ojek payung merupakan salah satu pekerjaan di sektor informal 

yang hanya bermodalkan payung dan tidak membutuhkan keterampilan 

lebih. Pekerjaan ini juga salah satu pekerjaan musiman, dimana 

seseorang berusaha menawarkan jasa payungnya kepada seseorang 

yang membutuhkan payung agar tidak terkena air hujan pada saat 

musim hujan. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah 

untuk mencari uang saku tambahan. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti adalah di 

Kota Surabaya. Dikarenakan kota Surabaya adalah sebuah kota metropolitan 

dengan tingkat wilayah perbelanjaan yang lumayan besar. Tepatnya pusat 

perbelanjaan di wilayah Surabaya Pusat seperti Tunjungan Plaza dan Delta 

Plaza, lokasi ini dipilih karena kedua pusat perbelanjaan tersebut sangat ramai 

pengunjung serta terdapat banyak anak-anak sekolah yang bekerja sebagai 

ojek payung pada saat musim hujan. 

 

                                                           
42

 Loc.cit., Hal. 32 
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1.6.4 Teknik Pemilihan Informan 

       Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada kehidupan 

anak yang bekerja di usia dini. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode 

pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Objek yang dikaji 

oleh peneliti adalah pekerja anak ojek payung yang sesuai dengan kriteria 

peneliti yaitu anak berusia lebih dari sepuluh tahun dan berumur kurang dari 

enam belas tahun, terdapat enam informan yang telah diwawancarai yang 

bernama Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan Kiky. Pembatasan umur ini 

dilakukan agar komunikasi antara peneliti dan  informan berjalan lancar dan 

data yang diperoleh lebih akurat.  

 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

         Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah  Indepth Interview atau Wawancara Mendalam. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya mencantumkan 

isu-isu yang diteliti. Selain itu peneliti juga meggunakan wawancara dengan 

gaya konvensional nonformal dimana peneliti menanyakan hal yang 

menarik saat muncul respons untuk suatu pertanyaan, wawancara ini mirip 

seperti percakapan biasa. Peneliti juga menggunakan data penunjang dari 

beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya mengenai pekerja anak. 

1.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis menggunakan data 

yang bersifat kualitatif. Semua data yang terkumpul dari hasil indepth interview 

tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk narasi atau transkrip untuk 

selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. Peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tiga pertimbangan, pertama deskripsi dan interpretasi 

dari informan dapat diteliti secara mendalam, kedua penelitian lebih berjalan 

subyektif, ketiga metode kualitatif sangat efektif digunakan dalam mencari 

tanggapan dan pandangan karena peneliti dan informan bertemu langsung. 
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1.7.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang berasal dari narasumber untuk memperoleh 

data yang valid dan akurat. Tahap ini merupakan tahap awal dalam 

mencapai kesimpulan, pada umumnya pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasii dan dokumentasi. 

1.7.2 Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pengklarifikasian atau transparasi data 

yang diperoleh di lapangan melalui observasi maupun wawancara 

mendalam, peneliti menggunakan reduksi data guna menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Data yang diperoleh diolah 

menjadi bentuk transkrip kemudian dikategorisasi. 

1.7.3 Kategorisasi Data 

Kategorisasi berarti penyusunan kategori atau pengelompokan data 

pada kategori-kategori tertentu. Dengan menyederhanakan, memilih hal-

hal yang pokok serta memasukkan sesuai bidang maupun konsep yang 

tersedia. Dalam hal ini peneliti memilah pada data yang telah diperoleh 

untuk mempermudah dalam memberi kesimpulan. 

1.7.4 Penyajian Data 

Peneliti menyajikan data dengan interpretasi terhadap teori yang 

digunakan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 

peneliti dalam melihat gambaran secara tertentu atau keseluruhan dari 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil 

wawancara dalam bentuk uraian teks narasi dan didukung oleh dokumen-

dokumen serta foto maupun gambar-gambar guna menarik suatu 
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kesimpulan.
43

 Data yang telah direduksi akan dianalisis berdasarkan 

jawaban informan dengan permasalahan yang diteliti. 

1.7.5 Penarikan Kesimpulan 

Dari data yang telah diinterpretasikan dengan teori dapat ditarik 

kesimpulan terhadap fokus penelitian guna menjawab fokus penelitian. 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, agar diperoleh validitasnya. 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

wawancara mendalam dan observasi.
44
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 Muhadjir, Noeng  Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), Hal. 53 
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 Ibid., Hal. 57 
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BAB II 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Tinjauan Historis Tentang Pekerja 

Anak sebagai Ojek Payung. 

Keberadaan pekerja anak sudah menjadi hal yang biasa di kota-kota besar 

di Indonesia. Hampir di seluruh kota besar sering dijumpai adanya para pekerja 

yang masih berusia dibawah 15 tahun, khususnya di kota Surabaya.  Sebagai salah 

satu kota metropolitan Surabaya tidak luput dari adanya masalah sosial yang 

sangat kompleks. Secara garis besar para pekerja anak ini berasal dari keluarga 

yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Pada saat musim hujan terlihat 

pemandangan yang berbeda terutama di pusat-pusat perbelanjaan seketika ramai 

dengan anak-anak yang membawa payung di sekitar area parkir mall dan pintu 

masuk mall. Para anak-anak ini melakukan pekerjaan sebagai ojek payung di sela-

sela waktu luangnya di pusat-pusat perbelanjaan yang berada di pusat kota 

Surabaya. Mereka menawarkan payungnya kepada pengunjung mall yang hendak 

keluar menuju parkiran atau hanya sekadar untuk menyebrang keluar mall.  

Umumnya anak-anak ini bekerja pada saat musim hujan, mereka bekerja 

untuk mengisi waktu luangnya pada saat pulang sekolah bersama teman-teman 

sebayanya. Mereka lebih memilih bekerja sebagai ojek payung saat musim hujan 

untuk mengisi waktu luang daripada hanya sekadar bermain hujan-hujanan karena 

kurangnya uang saku yang diberikan orang tua kepada mereka untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan enggan untuk meminta uang saku tambahan karena 

mereka tidak ingin menambah beban kepada orang tuanya serta ingin membantu 

perekonomian keluarga. Selama melakukan pekerjaan ojek payung, anak-anak ini 

sangat senang karena dapat bekerja menghasilkan uang untuk membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhannya sendiri sambil bermain 

bersama teman-temannya.   

2.1 Deskripsi Pekerja Anak sebagai Ojek Payung 

Bagi sebagian orang, hujan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat 

suatu aktivitas. Karena bagi sebagian orang musim hujan menjadi salah satu 
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momen dimana orang-orang akan lebih memilih untuk berdiam diri di suatu 

tempat sambil menunggu hujan mereda. Tetapi tidak bagi para ojek payung yang 

masih berusia 11-15 tahun, mereka menganggap musim hujan adalah suatu 

“berkah” untuk mendapatkan uang saku tambahan. 

Ojek payung adalah suatu pekerjaan yang menawarkan jasa payung ketika 

musim hujan kepada para pelanggannya agar terhindar dari air hujan. Pekerjaan 

ojek payung muncul karena banyaknya orang-orang yang enggan membawa 

payung untuk berpergian ditambah anak-anak yang dapat memanfaatkan peluang 

untuk menambah penghasilan. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan musiman yang 

hanya dilakukan selama musim hujan di sela-sela waktu luangnya.  

Ketika hujan turun mereka berinisiatif mengunjungi tempat-tempat keramaian 

untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Selama menawarkan 

jasa payungnya mereka rela kehujanan. Mereka biasanya menawarkan payungnya 

di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal. Ojek 

payung merupakan pekerjaan dadakan di musim hujan, hanya bermodalkan 

sebuah payung mereka akan menawarkan jasanya kepada setiap orang yang 

membutuhkan jasanya. Anak-anak ini tidak memasang tarif selama bekerja, diberi 

uang berapapun mereka akan terima dengan senang, terlebih jika diberikan uang 

tambahan. 

Anak-anak pekerja ojek payung akan merasa senang dan mereka saling 

berebut pelanggan yang akan menyewa payungnya. Para ojek payung ini rela 

hujan-hujanan berebut pelanggan demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk 

uang jajan mereka, bahkan uang tersebut akan mereka berikan untuk membantu 

perekonomian keluarga. Mereka tidak merasa kedinginan walaupun baju yang 

mereka gunakan telah basah kuyup. Akan tetapi, justru anak-anak ini terlihat 

senang karena selain bekerja, mereka juga bisa bermain bersama teman-temannya 

yang juga bekerja sebagai ojek payung, bermain tetapi menghasilkan uang. 

Keberadaan ojek payung saat hujan sangat membantu ketika seseorang tidak 

membawa sebuah payung saat hujan turun. Menurut pekerja anak ojek payung 
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mereka seringkali mendapatkan uang tambahan dari para pengguna ojek payung 

ketika melihat seorang anak yang masih berusia dini harus rela bekerja  hujan-

hujanan demi mendapatkan uang jajan tambahan. Pekerjaan yang mereka lakukan 

ini tidak menganggu kegiatan belajarnya, karena mereka hanya bekerja pada saat 

musim hujan.  

Dalam melakukan pekerjaannya anak-anak ini harus menerjang derasnya 

hujan dan angin yang kencang. Ketika payung yang mereka tawarkan telah 

digunakan oleh pelanggan tentunya anak-anak ini tidak akan berada satu payung 

dengan pelanggannya, mereka akan berjalan menemani disamping pelanggan 

tersebut hingga sampai ke tempat tujuan dengan segala resiko yang dapat 

membahayakan dirinya sendiri, meskipun ada beberapa pelanggan yang 

merangkul untuk menggunakan payung bersama, anak-anak tersebut menolaknya.  

Meskipun pekerjaan ini sangat sepeleh dan mudah untuk dilakukan, 

keberadaan pekerja anak ojek payung ini menjadi penolong saat musim hujan bagi 

orang-orang yang tidak membawa payung saat berpergian. Anak-anak ini rela 

kehujanan dan kedinginan sekalipun demi pelanggannya tidak basah kuyup 

terkena hujan. 

2.2 Kondisi Umum Pekerja Anak Ojek Payung di Kota Surabaya 

Pada saat musim hujan tepatnya di pusat-pusat keramaian yang berada di kota 

Surabaya seperti Stasiun, Terminal, Mall. Terlihat pemandangan yang berbeda 

yaitu keberadaan pekerjaan musiman seperti ojek payung yang mayoritas 

dilakukan oleh anak-anak yang masih bersekolah. Umumnya anak-anak yang 

bekerja sebagai ojek payung ini berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya 

menengah kebawah. 

Di beberapa lokasi di kota Surabaya, keberadaan ojek payung ini sangat 

mencolok terutama di tempat-tempat keramaian yang berada di sekitar Surabaya 

Pusat seperti Stasiun Gubeng Baru, Monumen Kapal Selam, Mall Delta Plaza dan 

Mall Tunjungan Plaza terdapat banyak keberadaan anak-anak pekerja ojek 

payung. Pekerja anak ojek payung ini dapat dikategorikan dalam pekerja anak 
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karena mereka masih berada pada usia yang relatif dini, yaitu dibawah 15 tahun. 

Berdasarkan Konvensi ILO No. 138 yang disahkan Pemerintah Indonesia melalui 

UU No. 1  Tahun 2000 mengenai usia minimum untuk mempekerjakan anak 

adalah 15 tahun apabila pekerjaan itu tidak menganggu kesehatan, keselamatan 

serta tumbuh kembangnya. Sementara usia minimum untuk melakukan pekerjaan 

di sektor berbahaya adalah 18 tahun. 

Kehidupan anak-anak pekerja ojek payung ini tidak berbeda dengan 

kehidupan anak-anak lain seusianya. Dimana waktu luang mereka dihabiskan 

untuk belajar dan bermain. Akan tetapi, ketika musim hujan telah tiba kehidupan 

anak-anak pekerja ojek payung ini akan sedikit berbeda, mereka mengisi waktu 

luangnya dengan bekerja ojek payung. Umumnya para pekerja ojek payung ini 

bertempat tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan yang ada di pusat kota 

Surabaya.  

Mereka bekerja setelah pulang sekolah menuju ke Delta Plaza dan Tunjungan 

Plaza untuk menyewakan payungnya. Para pekerja anak ojek payung ini rata-rata 

memperoleh penghasilan sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 perharinya. 

Dengan penghasilan tersebut pekerja anak ojek payung ini sangat senang karena 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh orang 

tuanya dan juga merasa bangga telah membantu meringankan beban orang tuanya. 

Pekerja anak ojek payung ini mulai bekerja setelah pulang dari sekolah ketika 

cuaca sedang mendung yang menandakan akan segera turun hujan. Dimana 

kegiatan bekerja diawali dengan persiapan sebelum bekerja seperti menyiapkan 

payung lalu berangkat bersama teman-temannya yang juga bekerja sebagai ojek 

payung menuju ke pusat perbelanjaan yaitu Delta Plaza.  

Sesampainya di Delta Plaza dan cuaca sudah turun hujan anak-anak ini pun 

bergegas untuk keliling mencari pelanggan di area pintu masuk mall dan di area 

parkiran sepeda motor. Berbagai macam cara dilakukan anak-anak ini untuk 

mencari pelanggan seperti berkeliling di sekitar mall sambil berteriak 

menawarkan ojek payung, menawarkan payung kepada setiap pengunjung mall 
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yang hendak masuk ataupun keluar mall dan ada juga yang duduk diam 

menunggu dipanggil oleh pengunjung mall yang membutuhkan jasa payungnya. 

Pekerja anak ojek payung bekerja sekitar pukul 3 sore disaat telah turun 

hujan, sampai dengan pukul 6 sore. Selama bekerja anak-anak ini sering 

berpindah-pindah tempat dari pintu masuk mall ke area parkir sepeda motor mall 

hingga ke pintu lobi mall untuk mencari pengunjung mall yang ingin 

menggunakan jasa payungnya. Apabila anak-anak pekerja ojek payung ini 

mendapatkan pelanggan, seketika raut wajah anak tersebut menjadi senang dan 

segera menghampiri pelanggan tersebut untuk meminjamkan payungnya. Setelah 

payung tersebut diberikan, anak itu menemani pelanggan hingga ke tempat tujuan. 

Jika hujan telah reda dan telah menjelang malam hari, anak-anak pekerja ojek 

payung ini akan segera pulang dikarenakan keesokan harinya anak-anak tersebut 

masih harus bersekolah. Uang hasil bekerja sebagai ojek payung tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan keluarganya. 

2.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Bekerja 

Menurut Farid (1997) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak 

terlibat dalam aktivitas ekonomi atau bekerja yaitu faktor 
45

 : 

a. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak 

bekerja, ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Harbinson (1981) dan Chambers (1987) salah satu cara yang 

dilakukan keluarga miskin ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 

adalah dengan cara mengikutsertakan istri untuk bekerja di sektor publik, 

selain istri anak-anak yang berasal dari keluarga miskin juga seringkali 

dimanfaatkan tenaganya untuk membantu perekonomian keluarga. Anak-

anak yang masih berusia dini tersebut dimanfaatkan untuk bekerja baik 
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melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan diluar 

pekerjaan rumah tangga seperti buruh.  

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa penghasilan dari anak-anak yang 

bekerja ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.
46

 Secara garis besar faktor pendorong anak-anak yang bekerja 

ini umumnya bersifat struktural. Dalam artian anak-anak ini melakukan 

pekerjaannya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi karena 

keterpaksaan. Mereka terjebak pada “perangkap kemiskinan” seperti 

kemiskinan itu sendiri, kerentanan, ketidakberdayaan, keterasingan, dan 

kondisi fisik yang lemah.
47

 

b. Tradisi 

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi bukan sekadar 

permasalahan ekonomi saja, tetapi juga karena kebiasaan dan faktor 

budaya. Di daerah pedesaan di lingkungan keluarga miskin, kebiasaan 

untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja baik dirumah maupun di luar 

rumah sejak usia dini dipandang semacam tradisi dalam kehidupan 

seseorang, sebagai sebuah kewajiban dan proses yang harus dilalui anak 

sebelum mereka beranjak dewasa dan memasuki kehidupan berumah 

tangga.
48

 

Keberadaan anak-anak yang bekerja ini sudah menjadi tradisi atau 

kebiasaan pada keluarga miskin. Karena tekanan kemiskinan tersebut 

banyak cara yang digunakan untuk tetap bertahan memenuhi kebutuhan 

ekonomi yaitu dengan mempekerjakan anak, sehingga ketika anak 

melakukan suatu pekerjaan mereka telah terbiasa dengan pekerjaan 

tersebut. Kebiasaan bekerja yang diperintahkan oleh orang tua kepada 

anak secara kultur ditujukan untuk memberikan latihan kepada anak-anak 

tersebut agar tidak malas serta menjadi anak mandiri. Namun ada 

benarnya memberi latihan kepada anak berguna untuk masa depannya 
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(Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2002), Hal. 53. 
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seperti belajar disiplin, tidak bermalas-malasan dan bertanggung jawab 

asalkan dilakukan secara proporsional dan tidak membebani anak secara 

berlebihan. Karena tanpa disadari latihan-latihan yang semula untuk hal-

hal positif demi masa depan anak tersebut menyebabkan anak lebih 

banyak membantu menyelesaikan pekerjaan orang tua. Akan tetapi anak-

anak tersebut merasa senang dapat membantu perekonomian keluarga 

selain itu terdapat keyakinan religius dan kultural bahwa dengan bekerja 

untuk membantu perekonomian keluarga adalah tanda simbol anak yang 

berbakti kepada orang tua.
49

 White dalam hal ini menyatakan bahwa 

dalam setiap rumah tangga terdapat sistem ekonomi keluarga yang 

membuat perhitungan “untung-rugi” terhadap biaya dan nilai anak-anak. 

Biaya anak-anak adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk 

menghidupi anak. Sedangkan nilai anak berkaitan dengan fungsinya 

sebagai sumber jaminan hari tua bagi orang tua dan sebagai sumber 

tenaga produktif yang berguna untuk membantu perekonomian keluarga. 

Kontribusi anak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

perekonomian keluarga sering kali dianggap sebagai wujud balas budi 

anak kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan mereka. 

Kontribusi anak sebagai tenaga kerja sering kali merupakan upaya orang 

tua untuk membantu perekonomian keluarga.
50

 Adanya tradisi secara 

tidak langsung membawa anak-anak tersebut untuk terjun dalam dunia 

kerja. 

c. Rendahnya tingkat pendidikan 

Bermula dari tingkat pendidikan orang tua yang rendah 

menyebabkan keluarga tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya. Sehingga cara yang digunakan oleh keluarga tersebut untuk 

tetap bertahan memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan 

memanfaatkan tenaga kerja istri dan anak-anak. Anak-anak dilibatkan 

dalam kegiatan ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi 
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keluarga. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak putus 

sekolah dan memilih untuk bekerja atau hanya sekadar membantu 

pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya, karena jika memaksakan 

untuk tetap bersekolah seringkali menjadi beban tersendiri bagi orangtua. 

Selain itu bagi anak-anak dari keluarga “miskin” ini menganggap jika 

tetap bersekolah hingga ke tingkat yang paling tinggi tidak memberikan 

dampak yang sangat signifikan bagi keluarganya sehingga anak-anak 

menganggap pendidikan tersebut tidaklah penting untuk masa depannya. 

Dengan tetap bersekolah hingga ke tingkat yang paling tinggi sangatlah 

mustahil dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja orang 

tuanya mengalami kesulitan dan terpaksa harus melibatkan anak-anak 

tersebut.
51

 Berdasarkan pengalaman pekerja anak menunjukkan dengan 

bekerja waktu mereka dihabiskan untuk bekerja dan kemudian 

memperoleh penghasilan sendiri, hal ini menyebabkan anak semakin acuh 

tak acuh dengan pendidikannya.
52

 Pendidikan anak-anak memang 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga. Meski tidak selalu anak-

anak yang berasal dari keluarga miskin ini putus sekolah karena harus 

membantu perekonomian keluarga. Tetapi akibat dari tekanan kemiskinan 

dan latar belakang pendidikan orang tua yang tingkat pendidikannya 

minim menyebabkan anak-anak tersebut lebih memilih untuk putus 

sekolah di tengah jalan dikarenakan orang tua mereka tidak sanggup 

membiayai pendidikan anaknya. Sikap “cuek” orang tua terhadap 

pendidikan anaknya juga menyebabkan anak tersebut memilih untuk 

putus sekolah. Tingkat pendidikan orang tua yang minim menyebabkan 

rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak. 

Berbeda dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tingkat 

ekonominya cukup, dimana anak-anak tersebut telah diberikan 

pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya.
53

 

d. Lemahnya pengawasan keberadaan pekerja anak oleh pemerintah. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 

Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. 

Dengan adanya ratifikasi konvensi hak anak tersebut secara hukum negara 

memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak di 

segala aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi.
54

 

Pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi 

kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan 

yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Tidak hanya 

melanggar hak-hak anak, bekerja membawa dampak negatif bagi anak-

anak, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu bekerja juga dapat 

dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak tersebut untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
55

 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 1973/138 yang 

menetapkan batas usia minimal untuk bekerja adalah 15 tahun, akan tetapi 

pemerintah Indonesia tidak dapat memberlakukannya dengan tegas. 

Pemerintah Indonesia memilih untuk memberikan toleransi keberadaan 

pekerja anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Akibat 

adanya kebijakan tersebut, undang-undang yang saat ini berlaku yaitu 

Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan terksesan 

kontroversi. Pada pasal 95 ayat 1 diatur mengenai larangan anak bekerja, 

akan tetapi pada pasal 96 ayat 1 disebutkan: “larangan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 95 tidak berlaku bagi anak yang karena alasan 

tertentu terpaksa bekerja.” Kontroversi ini merupakan cerminan lemahnya 

pengawasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pekerja anak.
56

 

Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak 

pekerja anak, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha atau 

majikan yang masih memperlakukan pekerja anak dengan buruk seperti 
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adanya praktik eksploitasi dan menempatkan anak-anak pada pekerjaan 

sektor berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan proses 

tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, Mendelievich (1980) mengatakan 

bahwa isu utama bukanlah anak yang bekerja, melainkan adanya potensi 

untuk mengeksploitasi pekerja anak.
57

 

2.4 Keadaan Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolis dan juga ibukota 

Provinsi Jawa Timur. Selain dikenal sebagai kota pahawan, Surabaya juga dikenal 

sebagai pusat kegiatan bisnis atau yang sering dikenal dengan sebutan Central 

Business District. CBD ini memiliki fungsi untuk menampung seluruh kegiatan 

bisnis dalam satu wilayah sehingga diharapkan dapat mempermudah mobilitas 

dan mendorong produktivitas perekonomian di kota Surabaya. Surabaya adalah 

kota bisnis dimana pusat kegiatan perekonomiannya berada di sektor 

perdagangan, perkantoran dan perbankan.  

Sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan beberapa segmen industri yang terus 

berkembang secara pesat, kota Surabaya secara intens membangun infrasktruktur 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya. Seperti yang dapat dilihat saat 

ini di kota Surabaya sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sektor 

perdagangan seperti pusat-pusat perbelanjaan. Banyaknya pusat perbelanjaan atau 

mall yang berada di kota Surabaya ini memiliki dampak positif. Dampak positif 

berupa potensi pengembangan ekonomi lebih terbuka, selain itu dampak positif 

adanya mall ini adalah dapat mendorong penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD).
58

 Adanya pajak yang ditujukan untuk daerah dan adanya perputaran uang 

yang sangat besar bagi Pemerintah Kota Surabaya.  

Salah satu peran penting keberadaan mall adalah dapat mendorong 

peningkatan konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri merupakan salah 

satu faktor terpenting untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Fery  
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“pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang cukup tinggi yaitu lebih dari 6% 

tidak lepas dari peranan masyarakat yang berkontribusi melalui konsumsi domesti 

yang mencapai 60%”.
59

 Selain memiliki dampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi, keberadaan mall juga memiliki dampak positif tersendiri bagi anak-anak 

pekerja ojek payung. Saat ini di kota Surabaya terdapat puluhan mall yang terletak 

di seluruh penjuru kota Surabaya. Akan tetapi hanya ada dua mall terbesar di 

pusat kota Surabaya yang terdapat fenomena sosial seperti pekerja anak ojek 

payung yaitu Delta Plaza dan Tunjungan Plaza. 

2.4.1 Keadaan Mall Delta Plaza 

Delta Plaza atau Surabaya Plaza merupakan pusat perbelanjaan yang berada 

di pusat kota Surabaya tepatnya di Jl. Pemuda No. 33-37 Surabaya.
60

 Mall ini 

memang tidak terlalu besar akan tetapi mall ini sering dikunjungi oleh masyarakat 

Surabaya karena lokasi mall ini yang sangat strategis, berada sebelah monumen 

kapal selam,  perkantoran-perkantoran, dan juga berdekatan dengan stasiun 

gubeng baru serta stasiun gubeng lama, mall ini memiliki hotel yang bernama 

Surabaya Suites Hotel. Dahulu Delta Plaza ini adalah sebuah rumah sakit yang 

bernama Rumah Sakit Simpang karena lokasinya yang berada di dekat 

persimpangan, kini bangunan rumah sakit tersebut telah diubah menjadi pusat 

perbelanjaan sekitar tahun 1980 an.
61

  

Mall yang memiliki 6 lantai dengan bangunan gedung yang sangat mewah 

serta terdapat banyak sekali deretan kafe dan tempat makan yang menyajikan 

berbagai macam kuliner dengan harga yang bervariatif. Mall tersebut seringkali 

dikunjungi oleh anak-anak sekolah, dan juga mahasiswa hanya untuk sekadar 

jalan-jalan ataupun nongkrong bersama teman-teman. 
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2.4.2 Keadaan Mall Tunjungan Plaza 

Tunjungan Plaza atau yang sering disebut dengan TP merupakan salah satu 

mall yang paling besar di pusat kota Surabaya karena saat ini Tunjungan Plaza 

memiliki enam bangunan yang saling terhubung satu sama lain dari Tunjungan 

Plaza 1 hingga Tunjungan Plaza 6. Selain itu Tunjungan Plaza adalah mall paling 

ternama yang paling sering dikunjungi masyarakat Surabaya. Hal ini dikarenakan 

lokasi mall berada tepat di pusat kota Surabaya yang terdapat banyak perkantoran 

serta hotel-hotel yang memudahkan para wisatawan luar Surabaya untuk 

berkunjung ke Tunjungan Plaza. Mall ini berada di Jl. Basuki Rahmat hingga 

menuju ke Jl. Embong Malang.  

Mall Tunjungan Plaza ini sangat ramai dikunjungi, terlebih pada saat hari 

libur. Mall yang memiliki 6 bangunan yang saling terhubung satu sama lain 

dengan bangunan gedung yang sangat megah serta terdapat banyak sekali outlet  

perbelanjaan, kafe dan tempat makan yang menyajikan berbagai macam kuliner 

dengan harga yang bervariatif yang menyebabkan mall ini seringkali dikunjungi 

oleh masyarakat Surabaya, dan juga mahasiswa untuk berbelanja memenuhi 

kebutuhan atau sekadar jalan-jalan menghabiskan waktu bersama keluarga dan 

nongkrong menghabiskan waktu luang bersama teman-teman. 
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BAB III 

PROFIL INFORMAN DAN TEMUAN DATA : 

ANAK-ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG DI KOTA 

SURABAYA 

Pada bab I telah dijelaskan latar belakang masalah yang dialami oleh anak-

anak yang bekerja sebagai ojek payung selama melakukan aktifitas pekerjaan 

bekerja sebagai ojek payung di pusat perbelanjaan, serta kendala-kendala dan 

dampak atau resiko yang telah dialami oleh anak-anak tersebut dalam 

menjalankan pekerjaannya. Pada bab II telah dijelaskan mengenai gambaran 

umum lokasi penelitian dan tinjauan historis tentang anak-anak yang bekerja 

sebagai ojek payung pada saat musim hujan di pusat perbelanjaan Kota Surabaya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi gambaran umum adalah anak-anak yang 

bekerja sebagai ojek payung di Kota Surabaya. Dalam bab III ini akan dijelaskan 

mengenai profil informan dan beberapa kategori pembahasan analisa data yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta ditampilkan pemetaan hasil 

penelitian yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan 

yang diangkat yaitu anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di Kota 

Surabaya.  

Dalam profil informan ini akan dijelaskan tentang identitas informan yang 

akan menjadi acuan peneliti untuk menganalisis temuan data. Latar belakang 

informan dalam hal ini adalah setting keluarga dan kehidupan informan sehari-

hari. Terdapat 6 (enam) informan yaitu, Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan 

Kiky yang telah memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti. 

3.1 Profil Informan anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung 

 Profil informan sangat diperlukan oleh peneliti dalam menganalisis 

permasalahan mengenai anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di Kota 

Surabaya. Profil informan ini diharapkan dapat memberi informasi atau gambaran 

umum tentang latar belakang informan, keluarga serta kehidupannya sehari-hari. 
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3.1.1 Yonanta (13 Tahun): Supaya dapat mencari uang sendiri 

 Informan pertama yang saya temui bernama Yonanta, dia adalah anak 

yang bekerja sebagai ojek payung saat musim hujan di pusat perbelanjaan 

tepatnya di Delta Plaza, hal ini disebabkan tempat tinggal Yonanta berada di Jalan 

Gubeng Klingsingan 5 yang lumayan dekat dengan Delta Plaza. Yonanta 

merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, saat ini Yonanta berusia 13 tahun 

dan sedang menempuh pendidikan kelas 1 SMP di SMP Mardi Putera Surabaya.  

Faktor ekonomi keluarga yang “pas-pasan” menyebabkan Yonanta 

melakukan pekerjaan sebagai ojek payung karena dia ingin mencari uang sendiri, 

selain itu dia juga ingin belajar mandiri dengan cara tidak terus menerus meminta 

uang. Pekerjaan orang tuanya sebagai sopir box yang penghasilannya kurang 

mencukupi kebutuhan setiap hari beserta keempat saudaranya. Bapak dan ibu 

Yonanta sendiri telah berpisah, saat ini dia tinggal bersama nenek dan bapaknya, 

dan pada akhirnya Yonanta memutuskan untuk bekerja agar menjadi mandiri, 

dapat mencari uang sendiri dan tidak meminta uang lebih.  

Yonanta melakukan pekerjaan ojek payung ini ketika memiliki waktu 

luang pada saat musim hujan. Ketika cuaca sedang mendung dan menandakan 

akan hujan dia segera bergegas untuk pergi bekerja ke Delta Plaza bersama 

teman-temannya. Sambil bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya dia 

juga menawarkan payungnya kepada pengunjung mall yang hendak menuju 

parkiran akan tetapi terhambat hujan. Meskipun hujan sangat deras dia tidak 

peduli dengan kondisi tubuhnya, dia sangat senang apabila ada pengunjung yang 

menggunakan jasa payungnya dan memberikan uang lebih kepada dia. 

3.1.2 Kevin (14 Tahun): Membantu meringankan beban orang tua. 

 Informan kedua bernama Kevin dia adalah anak yang bekerja sebagai ojek 

payung saat musim hujan di pusat perbelanjaan tepatnya di Delta Plaza. Di depan 

pintu masuk mall Delta Plaza saat hujan deras, peneliti bertemu dengan seorang 

anak yang bekerja ojek payung, dia menawarkan payung kepada pengunjung mall 

yang hendak keluar menuju parkiran. Namanya Kevin saat ini dia berusia 14 
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tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 2 SMP. Ia bertempat tinggal di Jl. 

Gubeng Klingsingan 5 No. 15 Surabaya. Kevin ialah seorang laki-laki berambut 

cepak, berkulit sawo matang, badan yang kurus dan tinggi sekitar 155 cm. Kevin 

lahir di Surabaya dan merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara.  

 Kevin berasal dari keluarga yang hidupnya “pas-pasan”, bapak Kevin 

bekerja sebagai satpam dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Tempat bekerja 

Kevin sebagai ojek payung saat musim hujan adalah di sekitar Mall Delta Plaza 

selain dekat dengan rumahnya, Mall tersebut cukup ramai karena lokasinya yang 

berada di tengah kota Surabaya selain itu Delta Plaza adalah salah satu pusat 

perbelanjaan yang cukup besar di Kota Surabaya. Selama bekerja sebagai ojek 

payung Kevin memasang tarif 5ribu rupiah. Penghasilan yang diperoleh selama 

bekerja saat musim hujan tidak tentu tergantung lebat tidaknya curah hujan, 

peghasilan paling besar yang pernah didapat Kevin dalam satu hari adalah 50 ribu, 

akan tetapi penghasilan tersebut hanya bisa dia dapatkan selama musim hujan 

saja, karena dia tidak melakukan pekerjaan lain selain ojek payung.Uang hasil 

bekerja sebagai ojek payung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, 

dan jika mempunyai uang lebih, Kevin tidak meminta uang jajan tambahan lagi 

kepada orang tuanya. Dia bekerja ojek payung setelah pulang sekolah dari jam 1 

siang hingga jam setengah 6 sore, dia tidak bekerja hingga larut malam karena 

keesokan paginya dia harus bersekolah dan dia takut terjadi apa-apa pada waktu 

perjalanan pulang. Pekerjaan ini rutin dilakukan oleh Kevin selama musim hujan 

untuk membantu meringankan beban orang tua serta mengisi waktu luang saat 

hujan. Jika cuaca sedang mendung dia bersiap-siap untuk mengambil payung dan 

berangkat menuju Delta Plaza bersama teman-temannya, selama bekerja dia juga 

bermain bersama teman-temannya yang juga bekerja sebagai ojek payung sambil 

menunggu pelanggan yang hendak memakai jasa payungnya. Kevin bekerja 

sebagai ojek payung sejak SD, dia bekerja dari usia 8 tahun hingga sekarang. 

Selama bekerja sebagai ojek payung kevin dan teman-temannya pernah dipukul 

oleh satpam mall dikarenakan telah melewati batas yang telah ditentukan oleh 
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pihak satpam mall, meski begitu tidak menyurutkan semangat dari Kevin untuk 

tetap bekerja sebagai ojek payung. 

3.1.3 Alfa (14 Tahun): Supaya tidak menyusahkan orang tua dan tidak 

meminta uang tambahan lagi ke orang tua. 

 Informan ketiga bernama Alfa dia adalah anak yang bekerja sebagai ojek 

payung saat musim hujan di pusat perbelanjaan tepatnya di Delta Plaza. Di depan 

salah satu restoran siap saji di Delta Plaza peneliti bertemu dengan Alfa seorang 

anak yang bekerja sebagai ojek payung, dia terlihat menawarkan payungnya 

kepada pengunjung mall yang hendak menuju ke parkiran motor. Namanya Alfa 

saat ini dia berusia 14 tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 2 SMP. Ia 

bertempat tinggal di Jl. Gubeng Klingsingan No. 27 Surabaya, dan juga teman 

dekat dari Kevin (informan kedua). Alfa ialah seorang laki-laki yang berambut 

cepak, berkulit sawo matang, badan yang sangat kurus dan tinggi sekitar 150 cm. 

Alfa lahir di Surabaya dan merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. 

 Alfa berasal dari keluarga yang serba “pas-pasan”, Bapak Alfa yang 

bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Alfa bekerja 

sebagai ojek payung di Delta Plaza karena dekat dengan rumah, dan Delta Plaza 

merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang berada di kota Surabaya 

Pusat, selain itu banyak juga teman-teman Alfa yang bekerja di Delta Plaza, tidak 

hanya di Delta Plaza saja terkadang dia juga bekerja ojek payung di parkiran 

Monkasel yang lokasinya tidak jauh dari Delta Plaza. Selama bekerja sebagai ojek 

payung Alfa tidak pernah memasang tarif kepada pelanggan yang menggunakan 

jasanya. Penghasilan yang diperoleh Alfa bekerja sebagai ojek payung selama 

satu hari sebesar 85 ribu rupiah, penghasilan tersebut tergantung dari intensitas 

hujan, penghasilan tersebut hanya didapatkan selama musim hujan saja. 

Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti 

membeli lauk, dan beras, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

seperti membayar uang kas, dan membeli buku pelajaran sekolah. Dia bekerja 

ojek payung setelah pulang sekolah dari jam 12 hingga jam 6 sore, dikarenakan 
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tidak berani pulang larut malam karena masih ada PR yang belum dia kerjakan 

dan keesokan paginya Alfa harus bersekolah. Pekerjaan ini rutin dilakukan oleh 

Alfa selama musim hujan untuk meringankan beban kedua orang tuanya serta 

menurut dia pekerjaan ojek payung ini sangat mudah untuk dilakukan. Selama 

bekerja dia juga sering bermain bersama teman-temannya walaupun semua 

pakaiannya basah kuyup dan kedinginan dia sangat senang sekali jika ada yang 

menggunakan jasa ojek payungnya, terkadang para pengguna jasa ojek payung 

memberi uang lebih kepada dia karena merasa iba karena rela kehujanan selama 

bekerja. Alfa bekerja sebagai ojek payung sejak 1 tahun yang lalu tepatnya pada 

saat kelas 7 SMP, dia bekerja sejak usia 13 tahun. Selain bekerja sebagai ojek 

payung Alfa juga melakukan pekerjaan lain seperti mengamen disekitar 

Wonokromo, akan tetapi pekerjaan mengamen hanya dilakukan jika benar-benar 

tidak ada aktivitas atau kegiatan lain. 

3.1.4 Yovi (11 Tahun): Supaya mempunyai uang dan ingin membahagiakan 

orang tua. 

 Informan keempat bernama Yovi dia adalah anak yang bekerja sebagai 

ojek payung saat musim hujan di sekitar Delta Plaza dan Stasiun Gubeng Baru. Di 

area smooking room salah satu restoran siap saji di Delta Plaza peneliti bertemu 

dengan Yovi seorang anak pekerja ojek payung, dia terlihat bermain hujan-

hujanan dan menawarkan payungnya kepada pengunjung mall Delta Plaza. 

Namanya Yovi saat ini dia merupakan informan yang masih berusia sangat dini 

dibanding informan yang lain, dia berusia 11 tahun  yang saat ini sedang duduk di 

kelas 5 SD. Dia bertempat tinggal di Jl. Gubeng Klingsingan 5 No. 39 Surabaya 

dan juga teman dekat dari Kevin dan juga Alfa. Yovi ialah seorang anak laki-laki 

yang bertubuh mungil, bekulit putih dan tinggi sekitar 140 cm. Yovi lahir di 

Surabaya dan merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. 

 Yovi berasal dari keluarga yang “pas-pasan”, bapak Yovi yang bekerja 

sebagai gojek dan ibunya yang berjualan gorengan. Yovi bekerja sebagai ojek 

payung karena diajak oleh teman-temannya di Delta Plaza dan Stasiun Gubeng 
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Baru, karena dekat sekali jarak antara rumah dengan tempat biasanya dia bekerja 

bersama teman-temannya. Selama bekerja Alfa juga sering bermain hujan-hujanan 

bersama teman-temannya sambil menawarkan payung kepada pengunjung mall, 

dia tidak pernah memasang tarif selama bekerja, penghasilan yang didapatkan dari 

bekerja sebagai ojek payung dalam sehari sebesar 50 ribu rupiah akan tetapi 

penghasilan tersebut hanya diperolehnya selama musim hujan saja karena jika 

tidak musim hujan Yovi tidak melakukan pekerjaan yang lainnya. Penghasilan 

tersebut dia tabung dan jika sudah terkumpul dia gunakan untuk membeli baju 

Persebaya. Dia sangat suka sekali dengan Klub kebanggaan arek-arek suroboyo 

yaitu Persebaya. Dia bekerja sebagai ojek payung setelah pulang sekolah sekitar 

jam 3 hingga jam setengah 6 sore, dikarenakan dia tidak berani pulang terlarut 

malam karena masih ada PR yang harus dikerjakan dan keesokan paginya dia 

harus bersekolah. Pekerjaan ini rutin dilakukan oleh Yovi selama musim hujan 

dikarenakan dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya, selain itu menurut 

Yovi pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan 

dengan meminjamkan payung kepada orang yang membutuhkan lalu 

mendapatkan uang. Pekerjaan sebagai ojek payung dilakukan Yovi baru-baru ini 

saja tepatnya pada bulan Januari tahun 2019. 

3.1.5 Riko (14 Tahun): Mencari tambahan uang saku dan enggan meminta 

uang saku tambahan kepada orang tua. 

 Informan kelima bernama Riko dia adalah anak yang bekerja sebagai ojek 

payung saat musim hujan di Delta Plaza. Di parkiran sepeda motor ketika hendak 

memarkirkan sepeda motor peneliti bertemu dengan Riko seorang anak yang 

bekerja sebagai ojek payung, dia menawarkan payungnya kepada peneliti agar 

tidak kehujanan ketika menuju ke pintu masuk mall Delta Plaza. Namanya Riko 

saat ini berusia 14 tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 2 SMP. Ia 

bertempat tinggal di Jl. Gubeng Klingsingan No. 42 Surabaya, dan juga teman 

dekat dari Kevin, Alfa dan Yovi (informan kedua, ketiga dan keempat). Riko ialah 

seorang laki-laki yang berambut cepak, berkulit sawo matang, badan agak gemuk 
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dan tinggi sekitar 155 cm. Riko lahir di Surabaya dan merupakan anak ke 2 dari 2 

bersaudara. 

 Riko berasal dari keluarga yang “pas-pasan”, bapaknya yang bekerja 

sebagai pedagang nasi goreng dan ibunya yang ikut membantu bapaknya ketika 

berjualan nasi goreng. Riko bekerja sebagai ojek payung di Delta Plaza karena 

dekat dengan rumah, dan Delta Plaza merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

terbesar yang berada di kota Surabaya Pusat, selain itu banyak juga teman-teman 

Riko yang bekerja di Delta Plaza. Selama bekerja sebagai ojek payung Riko tidak 

pernah memasang tarif kepada pelanggan yang menggunakan jasanya. 

Penghasilan yang diperoleh Riko bekerja sebagai ojek payung selama satu hari 

sebesar 50 ribu rupiah, penghasilan tersebut tergantung dari intensitas hujan, 

penghasilan tersebut hanya didapatkan selama dia bekerja saat musim hujan saja. 

Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri misalnya 

untuk “njajan” atau membeli makanan. Dia bekerja ojek payung setelah pulang 

sekolah dari jam 2 hingga jam 6 sore, dikarenakan tidak berani pulang larut 

malam karena keesokan paginya Riko harus bersekolah. Pekerjaan ini rutin 

dilakukan oleh Riko selama musim hujan untuk mencari uang saku tambahan 

serta ingin meringankan beban kedua orang tuanya serta menurut dia pekerjaan 

sebagai ojek payung merupakan pekerjaan yang mudah, pekerjaan sampingan saat 

musim hujan, dan penghasilan dari ojek payung ini juga lumayan untuk tambahan 

uang saku. Selama bekerja dia juga sering bermain bersama teman-temannya 

walaupun semua pakaiannya basah kuyup dan kedinginan dia sangat senang sekali 

jika ada yang menggunakan jasa ojek payungnya, terkadang para pengguna jasa 

ojek payung memberi uang lebih kepada Riko karena merasa iba melihat mereka 

karena bekerja ketika hujan. Riko bekerja sebagai ojek payung sejak SD, dia 

bekerja sejak usia 9 tahun. Selama bekerja sebagai ojek payung Riko mengalami 

banyak dampak negatif selama bekerja sebagai ojek payung misalnya pada saat 

hujan angin, dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan 

pulang selain itu terkadang payung miliknya ini terbalik karena hujan angin, serta 

tubuh Riko menjadi sering sakit-sakitan setelah bekerja ojek payung. Meski 
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banyak tantangan yang harus dilalui Riko selama bekerja sebagai ojek payung 

tidak menyurutkan semangat dari Riko untuk tetap bekerja sebagai ojek payung. 

3.1.6 Kiky (15 Tahun): Mencari uang untuk tambahan uang saku. 

Informan kelima bernama Kiky dia adalah anak yang bekerja sebagai ojek 

payung saat musim hujan di Tunjungan Plaza. Di parkiran mobil ketika hendak 

keluar dari mall peneliti bertemu dengan Kiky seorang anak yang bekerja sebagai 

ojek payung, dia menawarkan payungnya kepada peneliti agar tidak kehujanan 

ketika menuju ke parkiran sepeda motor Tunjungan Plaza. Namanya Kiky saat ini 

berusia 15 tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMP. Dia bertempat 

tinggal di Jl. Plemahan 3 No.15 Surabaya. Kiky ialah seorang laki-laki yang 

berambut cepak, berkulit sawo matang, badan agak gemuk dan tinggi sekitar 150 

cm. Kiky lahir di Surabaya dan merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara. 

 Kiky berasal dari keluarga yang “pas-pasan”, Kiky hidup bersama paman 

dan Pamannya, orang tua Kiky telah meninggal, bapaknya meninggal pada saat 

dia kelas 3 SD sedangkan ibunya meninggal pada saat dia kelas 5 SD. Paman 

Kiky bekerja sebagai pengrajin kalung-kalung tentara, sedangkan bibinya tidak 

bekerja. Kiky bekerja sebagai ojek payung di Tunjungan Plaza karena dekat 

dengan rumah, dan Tunjungan Plaza merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

terbesar yang berada di kota Surabaya Pusat. Selama bekerja sebagai ojek payung 

Kiky memasang tarif sebesar 10-15 ribu rupiah, akan tetapi tarif tersebut sesuai 

dengan kondisi keuangan Kiky atau jika dia benar-benar membutuhkan uang. 

Penghasilan yang diperoleh Kiky bekerja sebagai ojek payung selama satu hari 

sebesar 100 ribu rupiah, penghasilan tersebut tergantung dari intensitas hujan, 

penghasilan tersebut hanya didapatkan selama dia bekerja saat musim hujan saja. 

Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri misalnya 

untuk dibuat sangu sekolah agar tidak minta terus menerus kepada bibinya karena 

dia enggan jika terus menerus meminta kepada bibinya, terkadang penghasilan dia 

juga dibuat untuk keperluan sekolah, seperti beli buku tulis, lks, bayar uang kas. 

Dia bekerja ojek payung setelah pulang sekolah dari jam 3 hingga jam 6 sore, 
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dikarenakan tidak berani pulang larut malam karena malamnya Kiky harus belajar 

untuk mengerjakan try out dan UNAS pada bulan April, serta keesokan paginya 

Kiky harus bersekolah. Pekerjaan ini rutin dilakukan oleh Kiky selama musim 

hujan mencari tambahan uang saku. Menurut dia pekerjaan sebagai ojek payung 

ini termasuk pekerjaan musiman yang hanya dilakukan saat musim hujan, 

dikarenakan untuk mengisi waktu luang saat musim hujan. dan penghasilan dari 

ojek payung ini juga lumayan untuk tambahan uang saku. Selama bekerja dia juga 

sering bermain bersama teman-temannya walaupun semua pakaiannya basah 

kuyup dan kedinginan dia sangat senang sekali jika ada yang menggunakan jasa 

ojek payungnya, terkadang para pengguna jasa ojek payung memberi uang lebih 

kepada Kiky karena merasa iba melihat mereka karena bekerja ketika hujan. Kiky 

bekerja sebagai ojek payung sejak kelas 5 SD, dia bekerja sejak usia 11 tahun. 

Selama bekerja sebagai ojek payung Kiky mengalami banyak dampak negatif 

selama bekerja sebagai ojek payung misalnya badan mudah sakit setelah terkena 

air hujan, payung terbalik jika hujan angin dan terkadang payung miliknya disita 

oleh satpam karena melebihi batas masuk pintu mall Tunjungan Plaza, bahkan 

pada kondisi sakitpun Kiky tetap bekerja ojek payung untuk mendapatkan uang 

tambahan. Meski banyak tantangan yang harus dilalui Kiky selama bekerja 

sebagai ojek payung tidak menyurutkan semangat dari Kiky untuk tetap bekerja 

sebagai ojek payung. 

3.2 Gambaran Umum Informan Penelitian 

 Informan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah 6 anak yang 

bekerja sebagai ojek payung dan masih hidup bersama orang tuanya. Usia mereka 

antara 11-15 tahun yang terdiri dari 6 anak yang masih bersekolah, sehingga 

kegiatan mereka sehari-hari adalah sekolah dan bekerja ojek payung di saat 

musim hujan. Mengenai identitas informan penelitian ini merupakan anak-anak 

yang bekerja sebagai ojek payung di Kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel yang 

berada di bawah ini: 
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Tabel 3.1 

Identitas anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di Kota Surabaya 

No Nama Umur 
Jenis 

Kelamin 

Status 

dalam 

keluarga 

Pekerjaan 

orang tua 
Alamat Rumah Pendidikan 

1 Yonanta 
13 

Tahun 
Laki-laki 

Anak ke 4 

dari 5 

bersaudara 

Bapak : Sopir 

Ibu : Ibu rumah 

tangga 

Gubeng 

Klingsingan 

1 SMP- masih 

sekolah 

2 Kevin 
14 

Tahun 
Laki-laki 

3 dari 3 

bersaudara 

Bapak : Satpam 

Ibu: Ibu rumah 

tangga 

Gubeng 

Klingsingan 

2 SMP- masih 

sekolah 

3 Alfa 
14 

Tahun 
Laki-laki 

6 dari 8 

bersaudara 

Bapak : Kuli 

bangunan 

Ibu : Ibu rumah 

tangga 

Gubeng 

Klingsingan 

2 SMP – masih 

sekolah 

4 Yovi 
11 

Tahun 
Laki-laki 

4 dari 4 

bersaudara 

Bapak : Ojek 

Ibu : pedagang 

gorengan 

Gubeng 

Klingsingan 

5 SD – masih 

sekolah 

5 Riko 
14 

Tahun 
Laki-laki 

2 dari 2 

bersaudara 

Bapak : 

Pedagang nasi 

goreng 

Ibu : Ibu rumah 

tangga 

Gubeng 

Klingsingan 

2 SMP – masih 

sekolah 

6 Kiky 
15 

Tahun 
Laki-laki 

7 dari 8 

bersaudara 

Paman : 

Pengrajin 

kalung tentara 

Bibi : Ibu 

rumah tangga 

Plemahan 
3 SMP – masih 

sekolah 

 

Identitas anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung ini berasal dari dua 

wilayah  berbeda yang berada di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan keberadaan 

anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di Kota Surabaya ini tersebar di 

seluruh wilayah Surabaya, terutama di pusat-pusat perbelanjaan, sehingga tidak 

berkumpul di suatu lokasi tertentu. Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa 

pekerjaan orang tua dengan gaji yang pas-pasan dengan jumlah tanggungan anak 

yang banyak menjadi salah satu keputusan anak tersebut untuk mencari uang 
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tambahan sendiri. Sedangkan daftar lokasi dan aktivitas anak-anak yang bekerja 

sebagai ojek payung dapat dilihat di tabel di bawah ini:  

Tabel 3.2 

Lokasi dan aktivitas anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di Kota 

Surabaya 

No Nama Lokasi Bekerja Sejak Aktivitas 

1 Yonanta Delta Plaza Sejak SD Ojek Payung 

2 Kevin Delta Plaza Sejak SD Ojek Payung 

3 Alfa Delta Plaza, Parkiran 

Monkasel 

Sejak SMP Ojek Payung 

4 Yovi Delta Plaza, Stasiun 

Gubeng Baru 

Sejak SD Ojek Payung 

5 Riko Delta Plaza Sejak SD Ojek Payung 

6 Kiky Tunjungan Plaza Sejak SD Ojek Payung 

 

 Lokasi dan aktivitas anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung yang 

berasal dari Kota Surabaya. Pada saat musim hujan informan yang beraktivitas 

kebanyakan adalah bekerja sebagai ojek payung, dimana mereka sangat mudah 

untuk ditemui di sekitar pusat perbelanjaan di Kota Surabaya. Banyaknya anak-

anak yang bekerja sebagai ojek payung di pusat perbelanjaan di Kota Surabaya 

dikarenakan anak-anak melihat adanya peluang untuk mendapatkan uang saku 

tambahan saat musim hujan dengan bekerja sebagai ojek payung di pusat-pusat 

perbelanjaan di Kota Surabaya.  
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3.3 Temuan Data 

3.3.1 Hal-Hal yang Mendasari Keputusan Anak Bekerja Sebagai Ojek 

Payung. 

3.3.1.1 Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. 

 Latar belakang informan yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk bekerja sebagai ojek 

payung. Faktor sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda mempengaruhi pola 

informan dalam melakukan pekerjaan sebagai ojek payung. 

 Yonanta, anak yang masih duduk di kelas 1 SMP di salah satu SMP swasta 

di Kota Surabaya ini sudah bekerja sebagai ojek payung sejak berada di bangku 

SD saat berusia 7 tahun. Yonanta biasanya bekerja sebagai ojek payung di Delta 

Plaza dikarenakan dekat dengan rumahnya yang berlokasi di Jalan Gubeng 

Klingsingan. Yonanta berasal dari keluarga yang sangat “pas-pasan”. Berawal dari 

ikut-ikutan teman bekerja sebagai ojek payung lama kelamaan Yonanta 

berinisiatif memutuskan untuk bekerja sebagai ojek payung. Bekerja sebagai ojek 

payung untuk mengisi waktu luang saat musim hujan daripada hanya sekadar 

main hujan-hujanan. Dari beberapa alasan yang melatarbelakangi serta 

mendorong Yonanta untuk memutuskan bekerja sebagai ojek payung adalah 

supaya dapat mencari uang sendiri, belajar mandiri serta tidak meminta uang lebih 

kepada orang tua. 

 Sama seperti Yonanta, Kevin merupakan teman dekat dari Yonanta yang 

juga masih duduk di kelas 2 SMP di salah satu SMP swasta di Kota Surabaya 

bekerja sebagai ojek payung sejak SD pada saat masih berusia 8 tahun, dan juga 

bekerja ojek payung di Delta Plaza. Kondisi ekonomi keluarga yang mencukupi 

pun tidak membuat Kevin merasa cukup dan tetap melakukan pekerjaan sebagai 

ojek payung untuk membantu meringankan beban orang tua. Sama seperti 

Yonanta, Kevin bekerja sebagai ojek payung hanya untuk mengisi waktu luang 

pada saat musim hujan. Kevin sebagai siswa SMP yang masih dibiayai oleh kedua 

orang tuanya dengan pemberian uang saku yang cukup untuk kebutuhan 
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sekolahnya, tetapi Kevin enggan jika meminta uang saku tambahan kepada orang 

tuanya dikarenakan Kevin tidak ingin membebani kedua orang tuanya. Namun 

dengan bekerja sebagai ojek payung Kevin merasa telah membantu meringankan 

beban kedua orang tuanya, karena ketika Kevin bekerja sebagai ojek payung 

dalam sehari mendapatkan penghasilan yang cukup. Ketika Kevin mendapat 

penghasilan dari bekerja sebagai ojek payung biasanya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri misalnya untuk uang jajan dan uang saku 

sekolah sehingga tidak meminta lagi kepada orang tua. 

 Informan Alfa, Yovi dan Riko, Yonanta dan Kevin, telah berteman dan 

bekerja sebagai ojek payung sejak SD karena lokasi rumah mereka berlima yang 

berada di daerah Gubeng Klingsingan dan merupakan teman bermain di rumah. 

Sama seperti Yonanta dan Kevin. Alfa, Yovi dan Riko bekerja sebagai ojek 

payung di Delta Plaza, akan tetapi Alfa dan Yovi merangkap dua tempat 

sekaligus, sedangkan Riko hanya Delta Plaza saja. Alfa dan Riko masih duduk di 

kelas 2 SMP, sedangkan Yovi masih duduk di kelas 5 SD. Riko bekerja sebagai 

ojek payung sejak SD, berbeda dengan Alfa yang bekerja sejak satu tahun lalu. 

Sedangkan Yovi baru-baru ini bekerja sebagai ojek payung karena berawal dari 

melihat teman-temannya bekerja saat musim hujan dan pada akhirnya Yovi 

memutuskan untuk ikut bekerja sebagai ojek payung. Informan Alfa, Yovi dan 

Riko juga berasal dari keluarga yang “pas-pasan” atau pada kelas menengah 

kebawah. Berbeda dengan Yonanta dan Kevin bekerja sebagai ojek payung hanya 

untuk mengisi waktu luang. Alfa, Yovi dan Riko bekerja sebagai ojek payung 

dikarenakan pekerjaan sebagai ojek payung itu sangat mudah untuk dilakukan 

serta sangat mudah untuk mendapatkan uang. Alfa, Yovi dan Riko yang masih 

bersekolah dan segala kebutuhannya masih dapat dicukupi oleh orang tuanya, 

tetapi mereka bertiga enggan untuk meminta uang saku tambahan kepada orang 

tuanya dikarenakan tidak ingin membebani orang tua. Namun dengan bekerja 

sebagai ojek payung, mereka bertiga merasa telah membantu meringankan beban 

orang tuanya. Penghasilan Alfa dari bekerja sebagai ojek payung cukup besar, 

penghasilan tersebut dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan 
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kebutuhan keluarganya seperti  membeli beras, membeli lauk, berbeda dengan 

Riko, penghasilan bekerja sebagai ojek payung digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri seperti membeli makanan atau jajan. Sedangkan Yovi 

sebagai siswa SD yang masih dibiayai oleh orang tua dengan pemberian uang 

saku yang cukup untuk kebutuhan sekolah saja, sedangkan untuk membeli 

kebutuhan diluar kebutuhan sekolah seperti untuk membeli pakaian menjadi 

kendala tersendiri bagi Yovi. Dengan bekerja sebagai ojek payung Yovi 

mendapatkan penghasilan yang cukup, penghasilan tersebut pun digunakan Yovi 

untuk membeli pakaian persebaya, karena Yovi sangat cinta dengan klub 

kebanggan warga Surabaya tersebut. 

 Informan Kiky yang masih duduk di kelas 3 SMP tepatnya di SMPN 4 

Surabaya, Kiky bukan termasuk teman dari lima informan diatas, karena Kiky 

bekerja sebagai ojek payung di Tunjungan Plaza, dan bertempat tinggal di Jalan 

Plemahan yang tidak jauh dari lokasi dia bekerja. Kiky berasal dari kalangan 

keluarga yang “pas-pasan” atau kelas menengah kebawah.  Kiky hidup bersama 

bibi dan Pamannya, kedua orang tuanya telah meninggal saat Kiky masih SD. 

Hidup dalam keadaan yang “pas-pasan” membuatnya untuk bekerja sebagai ojek 

payung sejak SD pada saat masih berusia 10 tahun. Kiky bekerja ojek payung 

berawal dari kakak Kiky yang dulunya juga bekerja sebagai ojek payung. 

Meskipun paman dan Pamannya tetap memenuhi kebutuhan Kiky tidak membuat 

Kiky merasa cukup dan tetap melakukan pekerjaan sebagai ojek payung saat 

musim hujan untuk membantu meringankan beban paman dan Pamannya. Kiky 

sebagai siswa SMP yang masih dibiayai oleh paman dan Pamannya serta 

pemberian uang saku yang cukup untuk kebutuhan sekolahnya, tetapi Kiky 

enggan jika meminta uang saku tambahan kepada paman dan Pamannya 

dikarenakan Kiky tidak ingin membebani paman dan Pamannya. Namun dengan 

bekerja sebagai ojek payung Kiky merasa telah membantu meringankan beban 

paman dan Pamannya, karena ketika Kiky bekerja sebagai ojek payung dalam 

sehari mendapatkan penghasilan yang cukup. Ketika Kiky mendapat penghasilan 

dari bekerja sebagai ojek payung biasanya digunakan untuk memenuhi 
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kebutuhannya sendiri misalnya untuk uang jajan dan uang saku sekolah serta 

kebutuhan sekolah seperti membayar uang kas, membayar LKS dan lainnya 

sehingga tidak meminta lagi kepada paman dan Pamannya. 

3.3.1.2 Alasan anak-anak melakukan pekerjaan sebagai ojek payung. 

 Kondisi ekonomi atau keadaan keluarga yang “pas-pasan” sering 

menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut. 

Permasalahan seperti percekcokan dalam keluarga, perceraian orang tua, 

penghasilan ayah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayah 

atau ibunya yang telah meninggal, seringkali mengakibatkan terkendalanya 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya secara terpaksa maupun 

sukarela, anak kerap kali ikut untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara 

bekerja. Seperti halnya Yonanta yang bekerja karena adanya permasalahan antara 

bapak dan ibunya yang menyebabkan ibunya tinggal di Kalimantan.  

“aku kerja ojek payung lagi mulai tahun kemarin, soalnya 

baru balik dari kalimantan. Soalnya Ibu ku tinggal disana. 

Bapak sama ibu lagi ada masalah keluarga mas, jadi ibu 

tinggal di kalimantan.” 

Pada informan Yonanta mengatakan bahwa bekerja di usianya yang masih 

sekolah dan seharusnya menikmati masa-masa sekolahnya dengan belajar dan 

bermain tetapi Yonanta lebih memilih untuk bekerja di waktu luang agar dapat 

mencari uang sendiri, belajar hidup mandiri serta tidak ingin membebani orang 

tuanya, karena saat ini Yonanta tinggal bersama Ayah dan Neneknya, Yonanta 

enggan meminta uang saku tambahan karena dirasa akan membenani Ayah dan 

Neneknya. 

“Ya, biar bisa cari uang mas, belajar mandiri, gak minta 

uang banyak-banyak, soalnya tinggal sama mbah sama 

bapak, ibu di kalimantan.” 

Berbeda dengan informan Kevin, kondisi ekonomi keluarga yang 

mencukupi pun tidak membuat Kevin merasa cukup dan tetap memilih untuk 
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bekerja di usianya yang masih muda dikarenakan tidak ingin membebani orang 

tua.  

“aslinya ortu ku sendiri sudah mencukupi, tapi aku gak 

mau membebani ortu.” 

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Alfa, alasan Alfa untuk tetap bekerja 

di usianya yang masih muda dan seharusnya menikmati waktu luangnya untuk 

belajar dan bermain akan tetapi Alfa lebih memilih untuk bekerja di sela-sela 

waktu luangnya agar tidak menyusahkan orang tua dan tidak meminta uang 

tambahan lagi ke orang tua. 

“Aku kerja supaya gak nyusahin orang tua mas, biar gak 

minta-minta uang ke orang tua lagi.” 

Yovi merupakan satu-satunya informan yang sangat muda dibanding 

informan yang lain. Yovi, informan yang berusia 11 tahun dan masih duduk di 

kelas 5 SD ini memilih bekerja sebagai ojek payung karena keinginannya untuk 

mempunyai uang dari hasil kerja kerasnya sendiri serta ingin membahagiakan 

orang tua. 

“Aku kerja ya biar bisa punya uang sendiri dan pingin 

bahagiain orang tua  mas.” 

Lain halnya dengan Riko yang bekerja karena uang saku yang diberikan 

orang tua tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan enggan meminta 

uang saku tambahan kepada orang tua, menjadi penyebab utama Riko bekerja 

sebagai ojek payung. 

“Alasan aku kerja soalnya uang sanguku gak mencukupi 

mas. Sungkan minta orang tua terus.” 

Kiky yang telah kehilangan ayah dan ibunya ketika masih SD 

mengakibatkan Kiky hidup bersama paman dan bibinya. Tidak adanya kedua 

orang tuanya sebagai tulang punggung keluarganya membuat Kiky memutuskan 

untuk bekerja, meskipun ada paman dan bibinya yang dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari namun Kiky enggan jika terus menerus di biayai oleh 
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paman dan bibinya. Kiky yang masih bersekolah kelas 3 SMP pun memutuskan 

untuk bekerja sebagai ojek payung di sela-sela waktu luangnya untuk mencari 

uang untuk tambahan uang saku. 

“Aku tinggal sama paman dan bibi mas. Bapak ibuk 

sudah meninggal mas, bapak meninggal pas aku kelas 3 

SD mas, kalau ibuk meninggal pas aku kelas 5 SD. Aku 

kerja ini buat cari tambahan sangu sekolah mas biar gak 

minta bibi terus, sungkan kalau minta terus.” 

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, 

diketahui bahwa seluruh informan bekerja di usia muda agar dapat mencari uang 

sendiri serta membantu meringankan beban orang tua, walaupun satu dari keenam 

informan bekerja karena ingin membahagiakan orang tuanya. 

Tabel 3.3 

Alasan Informan Bekerja di Usia Muda 

No. Subyek Alasan informan bekerja di usia muda 

1 Yonanta Supaya dapat mencari uang sendiri, belajar mandiri serta tidak 

meminta uang lebih kepada orang tua. 

2 Kevin Untuk membantu dan meringankan beban orang tua. 

3 Alfa Supaya tidak menyusahkan orang tua dan tidak meminta uang 

tambahan lagi ke orang tua. 

4 Yovi Supaya mempunyai uang dan ingin membahagiakan orang tua. 

5 Riko Uang saku yang diberikan orang tua tidak mencukupi dan enggan 

meminta uang saku tambahan kepada orang tua. 

6 Kiky Mencari uang untuk tambahan uang saku. 

 

Memang tidak seharusnya anak menghabiskan masa kecilnya untuk ikut 

terlibat dalam dunia kerja untuk mencari uang bagaimanapun alasannya. Sudah 

seharusnya hak anak pada masa kecilnya untuk mengembangkan dirinya dengan 

cara bermain, mendapatkan pendidikan di sekolah serta mendapatkan kasih sayang 

dari kedua orang tuanya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak 

yang tinggal di pinggiran sekitar pusat perbelanjaan di kota Surabaya khususnya di 
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sekitar Delta Plaza dan Tunjungan Plaza yang bekerja sebagai ojek payung saat 

musim hujan. Memang sebagian besar dari mereka mengungkapkan bahwa 

bekerja sebagai ojek payung itu menyenangkan sekaligus untuk mengisi waktu 

luang selama musim hujan dan mudah untuk dilakukan sehingga mereka dengan 

mudah mendapatkan uang saku tambahan di sela-sela waktu luangnya. 

Sebagaimana Yonanta yang mengungkapkan bahwa bekerja sebagai ojek 

payung tergolong pekerjaan yang sangat enak dan mudah untuk dilakukan sambil 

mengisi waktu luang karena hanya mengantarkan pelanggan yang meminjam 

payungnya sampai ke tujuan dan dia pun mendapatkan upah terkadang diberi upah 

lebih. 

“Mengisi waktu luang mas, daripada main hujan-hujanan 

mending dibuat kerja, kerjae lebih enak, lebih simpel, 

cuman nganterin orang pake payung, langsung di beri 

upah mas, kadang dikasih upah lebih.” 

Hal yang serupa diungkapkan oleh Kevin bekerja sebagai ojek payung hanya 

untuk mengisi waktu luang pada saat musim hujan. 

 “Ya buat ngisi waktu luang mas saat musim hujan 

daripada nganggur dirumah.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfa bekerja sebagai ojek payung 

tergolong pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan, lebih mudah untuk 

mendapatkan uang daripada pekerjaan yang lain karena hanya mengantarkan 

pelanggan menggunakan payung lalu mendapatkan uang. 

“Kerja ojek payung ini kerjanya gampang mas, cari 

uangnya lebih mudah dari kerjaan yang lain, cuman 

nganterin pelanggan terus dapat uang.” 

Sama halnya dengan Yovi, pekerjaan ojek payung ini sangat mudah untuk 

dilakukan dan menurut Yovi  tidak ada pekerjaan lain yang mudah seperti ojek 

payung, karena hanya meminjamkan payung kepada orang yang membutuhkan 

payungnya dan setelah itu dia mendapatkan upah. 
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 “Gak ada kerjaan lagi yang gampang soalnya mas, ojek 

payung lebih gampang, tinggal mayungin orang, terus 

dapet uang.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Riko. Pekerjaan ojek payung merupakan 

pekerjaan yang mudah dan juga pekerjaan sampingan yang dapat dilakukan saat 

musim hujan dan juga penghasilan dari ojek payung ini lumayan untuk tambahan 

uang saku. 

“Kerjanya gampang mas, lagian kerja sampingan kalau 

musim hujan aja, lumayan buat tambahan sangu sekolah.” 

Sama halnya dengan Kiky, menurut Kiky pekerjaan sebagai ojek payung 

tergolong pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh Kiky, karena tidak ada 

pekerjaan lain yang dapat dilakukannya selain ojek payung, ketika hujan turun 

Kiky lebih memilih untuk bekerja. 

“Gaada kerjaan lagi yang bisa aku lakuin selain ojek 

payung mas, kalau hujan dibuat kerja aja” 

Yonanta dan Kevin mengungkapkan bahwa alasan bekerja sebagai 

ojek payung adalah untuk mengisi waktu luang saat musim hujan daripada 

digunakan untuk sekadar bermain-main bersama teman . Berbeda dengan 

Alfa, Yovi, Riko dan Kiky yang mengungkapkan alasan bekerja ojek payung 

karena pekerjaan ojek payung adalah pekerjaan yang mudah untuk 

dilakukan.  

Tabel 3.4 

Alasan Informan Bekerja Sebagai Ojek Payung 

No Subyek Alasan informan bekerja sebagai ojek payung 

Jumanji.Welcome.To.The.Jungle.2017.All.BRRip.Blu-Ray.BDRip.720p.1080p.480p.and.Ganool.WWW.SEBUAH-DONGENG.COM.srt

1 

Yonanta Mengisi waktu luang saat musim hujan daripada hanya sekadar main hujan-

hujanan, lebih baik dibuat bekerja, pekerjaannya enak dan simpel hanya 

mengantar orang menggunakan payung lalu diberi upah, terkadang diberi upah 

lebih. 

2 Kevin Hanya untuk mengisi waktu luang pada saat musim hujan. 
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3 Alfa Pekerjaannya sangat mudah, menghasilkan uang juga lebih mudah daripada 

pekerjaan yang lain karena hanya mengantarkan pelanggan menggunakan 

payung lalu mendapatkan uang. 

4 Yovi Pekerjaannya mudah dilakukan hanya meminjamkan payung kepada orang 

yang membutuhkan lalu mendapatkan uang 

5 Riko Pekerjaan yang mudah dan juga pekerjaan sampingan saat musim hujan, 

penghasilan dari ojek payung ini juga lumayan untuk tambahan uang saku. 

6 Kiky Untuk mengisi waktu luang saat musim hujan.  

 

Selain faktor ekonomi keluarga yang “pas-pasan”, faktor lingkungan juga 

mempengaruhi dan memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut 

seperti ajakan teman sebaya untuk bekerja saat musim hujan. Informan Yonanta, 

Kevin, Alfa, Riko dan Yovi adalah anak-anak yang bertempat tinggal di satu 

lokasi tepatnya di Jl. Gubeng Klingsingan, dimana di daerah Gubeng Klingsingan 

pekerjaan sebagai ojek payung ini sudah menjadi tradisi atau turun-temurun.  

“pekerjaan ini sudah turun temurun di gubeng klingsingan 

ini, sudah tradisi, itu ada tetangga saya mas udah bapak-

bapak punya anak, anaknya diajak jadi ojek payung juga” 

(Informan Yonanta) 

Berawal dari ajakan  dan adanya dorongan dari teman sebaya untuk 

bekerja sebagai ojek payung pada saat musim hujan sehingga menyebabkan anak-

anak tersebut memutuskan untuk ikut bekerja atas kemauan sendiri  seperti 

Yonanta Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan Kiky yang pada awalnya bekerja sebagai 

ojek payung karena diajak temannya namun seiring berjalannya waktu mereka 

memutuskan untuk ikut bekerja atas inisiatifnya sendiri. 

 “Dulu aku kerja ojek payung ini ikut-ikutan teman mas, 

lah pas ikut dan liat temen kerja lah kok kerjaannya 

gampang, yawes mas lama-lama aku kerja atas inisiatif 

sendiri.” (Informan Yonanta) 

Faktor lingkungan dan sosial sangat berpengaruh bagi anak-anak yang 

memutuskan untuk bekerja sebagai ojek payung karena selain ajakan untuk 
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bekerja dari teman sebaya maupun orang terdekat, sebagian informan yang 

berhasil diwawancarai mengungkapkan bahwa pekerjaan sebagai ojek payung 

mereka ketahui berasal dari teman sebaya dan orang terdekatnya.  

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi, Riko. 

Mereka mengetahui pekerjaan sebagai ojek payung dari teman-teman rumah dan 

orang terdekatnya. 

“Dari liat temen-temen rumah mas, temen rumah banyak 

yang kerja ojek payung soalnya, temen-temenku pada 

bawa payung buat kerja terus dapet uangnya lumayan.” 

(Informan Yonanta) 

 Namun informan Kiky mengungkapkan bahwa mengetahui pekerjaan 

sebagai ojek payung ini dari kakak laki-lakinya. 

“Dari mas, soale mas dulu kerja ojek payung. Awalnya seh 

iseng aja. Terus pas ngerti kalo kerja e gampang, ya aku 

ikut terus mas.” (Informan Kiky) 

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, 

diketahui bahwa seluruh informan mengetahui pekerjaan sebagai ojek 

payung dari orang-orang terdekatnya yaitu teman-teman sebaya, walaupun 

satu dari ke enam informan mengungkapkan bahwa ia mengetahui pekerjaan 

ojek payung dari kakaknya. 

Tabel 3.5 

Awal mengetahui pekerjaan ojek payung 

No. Subyek Awal mengetahui pekerjaan ojek payung 

1 Yonanta Dari teman-teman rumah karena pada awalnya Yonanta melihat 

teman-temannya membawa payung untuk bekerja lalu 

mendapatkan penghasilan yang lumayan dari ojek payung 

tersebut. 

2 Kevin Dari teman-teman rumah. 

3 Alfa Dari teman-teman rumah, karena di wilayah gubeng 

klingsingan pekerjaan sebagai ojek payung ini sudah turun 

temurun. 
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4 Yovi Dari teman-teman rumah karena teman rumah Yovi banyak 

yang bekerja sebagai ojek payung 

5 Riko Dari teman-teman rumah. 

6 Kiky Dari kakak, karena kakak Kiky dahulu bekerja sebagai ojek 

payung.  

 

Pekerjaan sebagai ojek payung di pusat-pusat perbelanjaan kota Surabaya 

dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang menguntungkan bagi anak-anak yang 

belum mempunyai keterampilan. Pekerjaan sebagai ojek payung tidak 

membutuhkan persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan dan keterampilan 

khusus lainnya. Hanya bermodalkan payung dan terkena guyuran air hujan selama 

bekerja. Penghasilan setiap hari yang stabil dan dapat untuk memenuhi kebutuhan 

anak-anak tersebut, akan tetapi penghasilan tersebut hanya didapatkan ketika 

musim hujan saja Seperti yang diungkapkan oleh Yonanta bekerja sebagai ojek 

payung sangatlah menguntungkan, karena pekerjaannya yang mudah, hanya 

meminjamkan payung kepada pelanggan yang membutuhkan lalu mendapatkan 

upah. 

“Pekerjaan ojek payung ini ya menguntungkan mas, kerjaannya 

simpel, ngojeki orang pake payung langsung dapet uang” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Kevin bekerja sebagai ojek payung itu 

menguntungkan karena bisa dapat penghasilan sendiri, dapat uang saku tambahan 

sendiri dan supaya mandiri pada saat usia sekolah. 

“Menguntungkan mas, bisa dapat penghasilan sendiri, 

dapat uang jajan tambahan sendiri, terus biar mandiri pas 

masih usia sekolah.” 

Hal serupa diungkapkan juga oleh Alfa, menurut Alfa bekerja sebagai ojek 

payung itu menguntungkan karena hasilnya dari bekerja bisa untuk ditabung serta 

untuk membeli barang-barang keinginannya seperti sepatu agar tidak meminta 

uang tambahan kepada orang tua. 
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“Kerja ojek payung ini menguntungkan mas, hasile bisa 

dibuat simpanan, bisa buat beli barang-barang 

keinginanku mas, kalau pingin sepatu, gak minta uang 

orang tua lagi mas.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Yovi, bagi Yovi pekerjaan ojek payung 

ini tergolong pekerjaan yang sangat menguntungkan Yovi melakukan pekerjaan 

ojek payung supaya mendapatkan uang dan dapat membahagiakan orang tuanya. 

“Pekerjaan ojek payung ini menguntungkan mas, biar bisa 

dapat uang dan bisa membahagiakan orang tua juga.” 

Sama halnya dengan Riko, bekerja sebagai ojek payung ini sangat 

menguntungkan karena dengan bekerja ojek payung ia mendapatkan uang lebih 

untuk tambahan uang saku sekolahnya 

“Bekerja ojek payung ini menguntungkan mas. Soalnya 

aku bisa dapat uang tambahan buat sangu sekolah.” 

Hal yang senada pun juga diungkapkan oleh Kiky, menurut Kiky 

pekerjaan ojek payung ini pekerjaan yang sangat menguntungkan karena 

pekerjaan ini hanya membutuhkan modal payung sambil bermain hujan-hujanan, 

bekerja sambil bermain hujan-hujanan akan tetapi dapat menghasilkan uang. 

“Pekerjaan ojek payung ini menguntungkan mas, bondo 

hujan-hujan an aja, mayungi orang, terus dapat uang.” 

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, 

diketahui bahwa seluruh informan mengungkapkan bahwa pekerjaan ojek 

payung menguntungkan karena pekerjaannya yang simpel dan mudah. 

Dengan bekerja sebagai ojek payung, para informan dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri serta kebutuhan keluarganya. 
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Tabel 3.6 

Keuntungan bekerja sebagai ojek payung 

No. Subyek Keuntungan bekerja sebagai ojek payung 

1 Yonanta Menurut Yonanta bekerja sebagai ojek payung 

menguntungkan, karena pekerjaannya yang simpel, 

meminjamkan payung kepada pelanggan yang membutuhkan 

lalu mendapatkan uang. 

2 Kevin Menurut kevin bekerja sebagai ojek payung itu menguntungkan 

karena bisa dapat penghasilan sendiri, dapat uang saku 

tambahan sendiri dan supaya mandiri pada saat usia sekolah. 

3 Alfa Menurut Alfa bekerja sebagai ojek payung itu menguntungkan 

karena hasilnya bisa untuk ditabung serta untuk membeli 

barang-barang keinginannya 

4 Yovi Bagi Yovi pekerjaan ojek payung ini menguntungkan supaya 

mendapatkan uang dan dapat membahagiakan orang tuanya. 

5 Riko Menurut Riko pekerjaan ojek payung ini sangat 

menguntungkan karena dengan bekerja ojek payung ia 

mendapatkan uang lebih. 

6 Kiky Menurut Kiky pekerjaan ojek payung ini menguntungkan 

karena hanya bermodalkan payung sambil bermain hujan-

hujanan dapat menghasilkan uang.  

 

Penghasilan yang diperoleh dari bekerja sebagai ojek payung 

sangatlah lumayan bagi anak-anak seusianya. Secara garis besar mereka 

menggunakan uang penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

seperti yang diungkapkan oleh Kevin dan Riko yang mendapatkan 

penghasilan sebesar Rp.50.000. penghasilan tersebut dia gunakan untuk 

membeli makanan dan tambahan uang saku.  

“Penghasilan paling banyak dapet 50ribu mas, uangnya 

itu buat njajan mas, buat sangu sekolah juga, kalau ada 

uang gini aku gak minta orang tua mas.” (Informan 

Kevin) 

“Kerja ojek payung dapetnya sekitar 50ribu mas. Hasil 

uangnya tak buat beli jajan, kadang buat beli makanan 

mas.” (Informan Riko) 
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Pada Informan Yonanta mendapatkan penghasilan sebesar 

Rp.80.000. Yonanta mengungkapkan sebagian penghasilannya untuk 

ditabung serta digunakan untuk membeli makanan. 

“Tergantung hujannya mas, kalau hujannya lama ya dapat 

uangnya banyak, pernah waktu itu sehari dapat 80 ribu. 

Uangnya kadang ditabung, kadang dibuat jajan dan beli 

ini itu mas biar gak terlalu banyak minta orang 

tua.”(Informan Yonanta) 

 Hal yang sama diungkapkan oleh Alfa, penghasilannya sebesar 

Rp.85.000 tersebut terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya seperti membeli beras dan membeli lauk dan juga digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya seperti membayar kas dan membeli 

buku LKS. 

“Penghasilan ojek payung itu tergantung hujannya mas, 

tapi paling banyak pernah dapat 85ribu. Uang hasil kerja 

dibuat beli lauk kalau dirumah kehabisan lauk mas, 

kadang buat beli beras juga, buat memenuhi kebutuhan 

keluarga kan saudaraku juga masih banyak mas, buat 

keluar sama teman, terus buat kebutuhan sekolah juga 

mas, kalau ada bayar kas, buku lks gitu mas.” (Informan 

Alfa) 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kiky, penghasilan yang diperoleh 

dari bekerja sebagai ojek payung sebesar Rp.100.000  ini digunakan untuk 

kebutuhan sekolah karena Kiky enggan jika meminta uang saku tambahan pada 

budhenya terkadang penghasilannya juga ia gunakan untuk membeli payung jika 

payung miliknya rusak. 

“Penghasilan sehari dapet 100 ribu lebih mas.Uangnya ya 

kadang dibuat sangu sekolah mas biar gak minta budhe 

terus, sungkan kalau minta terus, kadang juga buat 

keperluan sekolah, beli buku tulis, lks, bayar uang kas. 

Kadang juga tak buat beli payung kalau payungku rusak” 

(Informan Kiky) 
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Berbeda dengan Yovi, penghasilannya bekerja sebagai ojek payung 

sebesar Rp.50.000 tidak ia gunakan untuk membeli makanan melainkan ditabung 

dan digunakan untuk barang-barang keinginannya seperti baju persebaya. 

“Penghasilan ku kerja ojek payung gaktau berapa mas, 

pokoknya 50ribu lebih mas.Uangnya dikumpulin mas, 

ditabung buat beli baju persebaya.”(Informan Yovi) 

Penghasilan bekerja sebagai ojek payung memang bervariatif antara 

Rp.50.000 hingga Rp.100.000 akan tetapi seluruh informan menggunakan 

penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak terlalu 

banyak meminta uang tambahan kepada orang tua. 

Tabel 3.7 

Penghasilan bekerja sebagai ojek payung. 

No. Subyek Penghasilan bekerja sebagai ojek payung 

1 Yonanta Menurut Yonanta penghasilan ojek payung tergantung hujan, 

paling banyak dapat 80ribu rupiah, penghasilan tersebut 

ditabung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

agar tidak terlalu banyak meminta kepada orang tua dan 

terkadang ditabung. 

2 Kevin Penghasilan Kevin bekerja sebagai ojek payung sebesar 50ribu 

rupiah, penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan jika ada uang lebih tidak meminta 

lagi kepada orang tua. 

3 Alfa Penghasilan ojek payung menurut Alfa tergantung deras 

tidaknya hujan, jika hujan deras penghasilannya mencapai 

85ribu, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarganya, 

serta kebutuhan sekolah. 

4 Yovi Penghasilan yang didapat Yovi saat bekerja ojek payung 

sebesar 50ribu rupiah, penghasilan tersebut ia tabung untuk 

membeli baju persebaya. 

5 Riko Penghasilan Riko saat bekerja sebagai ojek payung sebesar 50 

ribu rupiah, dan digunakan untuk membeli makanan 

6 Kiky Penghasilan Kiky saat bekerja sebagai ojek payung sebesar 100 

ribu rupiah, uang tersebut digunakan untuk tambahan uang 

saku sekolah, dan kebutuhan sekolah.  
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3.3.2 Pemaknaan Anak yang Bekerja Sebagai Ojek Payung. 

3.3.2.1 Makna bekerja sebagai ojek payung bagi Informan. 

 Bekerja tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak, terutama pekerjaan 

yang berbahaya jika dilakukan oleh anak-anak tersebut, menyebabkan anak-anak 

pekerja ojek payung dapat mengkonstruksi makna pekerjaan tersebut dari hasil 

pengalaman yang mereka alami sehari-hari yang telah dirasakan. Konstruksi 

makna dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori fenomenologi, dan 

didapatkan temuan data sebagai berikut: 

3.3.2.2 Awal mula Informan bekerja sebagai ojek payung. 

 Bekerja sebagai ojek payung merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya, 

berbahaya dalam artian bagi tumbuh kembang anak, karena dalam bekerja anak 

rela terkena air hujan, polusi dari lalu lintas jalan raya, serta kekerasan fisik yang 

dialami oleh anak-anak  tersebut selama bekerja. Karena pada usia anak-anak 

merupakan masa-masa dirinya sangat rentan terserang penyakit karena sistem 

kekebalan tubuhnya yang belum terbentuk secara sempurna, ketika anak sering 

jatuh sakit, dapat menyebabkan proses tumbuh kembang anak menjadi terganggu. 

Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak yang bekerja sebagai ojek 

payung.  

 Pekerjaan sebagai ojek payung yang dilakukan oleh anak-anak adalah 

hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi diantara mereka. Intensitas 

kebersamaan antar teman sebaya yang sering bertemu membuat hubungan mereka 

terjalin sehingga muncul rasa penasaran untuk ikut bekerja sebagai ojek payung. 

Interaksi yang terjadi pada teman sebaya terkait dengan saling tukar-menukar 

informasi yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ojek payung. Berawal dari 

proses interaksi inilah awal mula anak-anak yang sebelumnya tidak mengetahui 

tentang bekerja sebagai ojek payung menjadi tahu mengenai pekerjaan sebagai 

ojek payung tersebut. 
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 Secara garis besar awal mula informan bekerja sebagai ojek payung karena 

diajak oleh teman sebayanya, rasa penasaran dan ajakan yang menjadi awal 

perkenalan anak-anak dengan pekerjaan ojek payung. Lingkungan juga menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja sebagai ojek payung. 

Dalam lingkungan informan yang hampir seluruh anak-anak bekerja ojek payung 

saat musim hujan dapat menyebabkan anak-anak yang belum mengetahui 

pekerjaan ojek payung ikut bekerja sebagai ojek payung. Seperti yang 

diungkapkan oleh Yonanta yang bekerja karena ajakan temannya dan teman-

teman sekitar rumahnya banyak yang bekerja sebagai ojek payung. 

“Mbiyen aku dijak koncoku mas, soale konco omahku akeh 

seng kerjo ojek payung pas udan mas, akhire aku melu 

kerjo, ternyata penghasilan ne lumayan mas” 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kevin, berawal dari melihat teman-

teman rumahnya yang banyak bekerja ojek payung saat musim hujan dan pada 

akhirnya Kevin memutuskan untuk ikut bekerja ojek payung daripada menganggur 

dirumah.  

“Awale aku ndelok konco-konco kampungku kok akeh seng 

kerjo ojek payung pas udan-udan mas yawes akhire aku 

melu kerjo ae daripada nganggur nang omah mas, itung-

itung kerjo sambil kumpul ambek arek kampung” 

Pada Informan Alfa mengatakan bahwa awal mula bekerja menjadi ojek 

payung karena ajakan teman-teman rumahnya pada saat hujan turun banyak teman 

alfa yang hujan-hujanan sambil membawa payung sehingga muncul keinginan 

untuk ikut bekerja ojek payung. 

“Aku awale diajak konco-konco omah mas, pas ujan kok 

konco-koncoku akeh seng udan-udan ambek gowo payung 

akhire aku kepingin melu sisan kerjo ojek payung mas.” 

Pada Informan Yovi juga mengungkapkan hal yang sama, informan yang 

paling muda diantara informan yang lain ini mengatakan bahwa awal mula bekerja 
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sebagai ojek payung karena ajakan dari kedua temannya yang bernama Yonanta 

dan Kevin. 

“Aku kerja sek tas iki mas iku awal e diajak temen-temen 

pas musim hujan diajak ambek mas yonanta ambek mas 

kevin” 

Pada Informan Riko mengatakan awal mula bekerja ojek payung karena 

ajakan temannya yang mampir kerumahnya pada saat hendak bekerja ojek payung, 

pada akhirnya Riko pun ikut bekerja ojek payung sambil bermain bersama teman-

temannya. 

“Diajak arek-arek iki mas,pas udan-udan arek-arek 

mampir omahku aku diajak kerjo ngojeki payung ambek 

menyisan dolen karo arek-arek” 

Pada Informan Kiky, Kiky menjelaskan awal mula bekerja ojek payung 

berawal dari melihat teman-temannya yang banyak menuju ke Tunjungan Plaza 

pada saat musim hujan untuk bekerja ojek payung, tidak lama kemudian Kiky 

diberitahu sang kakak untuk ikut bekerja ojek payung bersama teman-temannya 

untuk mengisi waktu luang daripada menganggur di rumah. 

“Awale aku liat temen-temenku mas, kok banyak anak-

anak yang ujan-ujan pergi ke arah TP, terus gak lama aku 

dibilangin masku kerja ojek payung ae gawe ngisi waktu 

luang daripada gak lapo-lapo nang omah” 

Tabel 3.8 

Awal mula Informan bekerja sebagai ojek payung 

No Subyek Awal mula bekerja sebagai ojek payung 

1 Yonanta Berawal dari ajakan teman untuk bersama-sama ikut kerja ojek 

payung 

2 Kevin Berawal dari melihat teman-teman rumahnya banyak yang 

bekerja ojek payung 

3 Alfa Berawal dari ajakan teman 

4 Yovi Berawal dari ajakan teman pada saat musim hujan 
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5 Riko Ajakan teman-temannya bekerja sambil bermain pada saat musim 

hujan 

6 Kiky Melihat teman-temannya banyak yang bekerja ojek payung pada 

saat musim hujan. 

 

3.4.1.2 Pemahaman Informan mengenai bekerja sebagai ojek 

payung. 

 Pekerjaan sebagai ojek payung termasuk pekerjaan musiman yang tidak 

membutuhkan persyaratan khusus dan keterampilan khusus membuat banyaknya 

anak-anak yang berasal dari keluarga “pas-pasan” memutuskan untuk bekerja saat 

musim hujan di sela-sela waktu luangnya. Berbagai pemahaman muncul 

mengenai pemahaman bekerja sebagai ojek payung. 

Seperti yang diungapkan oleh Yonanta, menurut Yonanta  ia berusaha 

hidup mandiri, dan tidak tergantung kepada orang tua dengan cara bekerja. 

Dengan bekerja sebagai ojek payung, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk 

menambah uang saku, dan pekerjaan ini sudah menjadi tradisi di gubeng 

klingsingan ini. 

“Bekerja itu belajar berusaha hidup mandiri mas, gak 

tergantung sama orang tua terus pokoknya biar gak 

nyusahin ortu lah mas, penghasilan dari ojek payung ini 

kadang ditabung, kadang dibuat jajan dan beli ini itu mas 

biar gak terlalu banyak minta orang tua toh pekerjaan ini 

sudah turun temurun di gubeng klingsingan ini, sudah 

tradisi.” 

Pada Informan Kevin menyatakan bahwa bekerja ialah usaha untuk 

mencari uang dan mencari pengalaman betapa susahnya bekerja mencari uang. 

Ojek payung dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan karena menghasilkan uang 

yang halal, serta baginya pekerjaan ini dapat meringankan beban orang tua. 

“Arti bekerja itu usaha buat nyari uang mas, biar bisa tau 

susahnya nyari uang, terus biar bisa meringankan beban 

orang tua. Ojek payung ini bisa dibilang salah satu contoh 
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pekerjaan mas, soale menghasilkan uang dan pekerjaan 

ini halal.” 

Pada Informan Alfa mengungkapkan bahwa bekerja merupakan suatu 

usaha untuk melatih mencari jati diri agar tahu susahnya mencari uang, dan 

menjadi ojek payung ialah salah satu contoh pekerjaan baginya karena 

menghasilkan uang. 

“Bekerja itu melatih untuk mencari jati diri mas terus biar 

tau susahnya nyari uang, ojek payung ini bisa dijadiin 

salah satu contoh pekerjaan mas, soalnya menghasilkan 

uang.” 

Pada Informan Yovi mengungkapkan makna bekerja adalah usaha untuk 

mencari uang, kecintaannya pada klub persebaya membuat Yovi rela bekerja 

menjadi ojek payung untuk memenuhi keinginannya seperti membeli baju 

persebaya. 

“Bekerja itu usaha supaya dapat uang mas, hasil dari 

kerja ojek payung itu dikumpulin mas, ditabung buat beli 

baju persebaya. Aku suka banget sama persebaya mas, 

makanya aku belain kerja biar dapat beli bajunya tanpa 

minta-minta sama orang tua.” 

 

Pada Informan Riko mengatakan bahwa makna bekerja ialah usaha untuk 

mendapatkan uang. Pekerjaan sebagai ojek payung menurutnya tergolong sebagai 

suatu pekerjaan karena menghasilkan uang dan dapat memenuhi uang sakunya, 

karena menurutnya uang saku yang diperoleh dari orang tuanya masih belum 

mencukupi. 

“Artinya bekerja itu usaha supaya dapat uang mas, 

pekerjaan ojek payung ini termasuk salah satu contoh 

pekerjaan mas, pokoknya selama itu menghasilkan uang 

itu namanya pekerjaan, dari kerja ojek payung ini aku bisa 

dapat uang tambahan buat sangu sekolah, soalnya uang 

sanguku yg dikasih sama orang tua gak mencukupi mas, 

sungkan minta orang tua terus.” 
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Pada Informan Kiky mengungkapkan bahwa bekerja ialah usaha untuk 

mencari uang, agar dapat merasakan susahnya mencari uang, sehingga dapat 

meringankan beban orang tua. Pekerjaan ojek payung ini dapat dikatakan salah 

satu contoh pekerjaan karena menghasilkan uang, dan merupakan salah satu 

contoh pekerjaan yang halal. 

 “Arti bekerja itu hmm apa ya mas, ya usaha buat dapet 

uang gitu biar bisa merasakan angele golek duwit mas ben 

gak mbebani ortu terus, kerja ojek payung ini salah satu 

contoh pekerjaan mas, soale bisa menghasilkan uang, 

lagian kerjaannya juga halal.” 

 Informan Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan Kiky mengungkapkan bahwa 

makna bekerja bagi mereka berlima adalah usaha untuk mencari uang, Namun 

berbeda dengan Yonanta yang mengungkapkan bahwa makna bekerja adalah 

berusaha untuk hidup mandiri. Akan tetapi seluruh informan mengungkapkan 

bahwa pekerjaan ojek payung ini dapat dikatakan suatu pekerjaan karena 

menghasilkan uang. 

Tabel 3.9 

Pemahaman Informan mengenai bekerja sebagai ojek payung. 

No. Subyek Makna Bekerja sebagai Ojek Payung 

1 Yonanta Bekerja ialah berusaha hidup mandiri, gak tergantung sama orang 

tua terus. Dengan bekerja sebagai ojek payung, penghasilan dapat 

dibuat menambah uang saku, dan pekerjaan ini sudah menjadi 

tradisi di gubeng klingsingan ini. 

2 Kevin Bekerja ialah usaha untuk mencari uang dan mencari pengalaman 

betapa susahnya bekerja mencari uang. Ojek payung dapat 

dikatakan sebagai suatu pekerjaan karena menghasilkan uang 

yang halal, serta baginya hal ini dapat meringankan beban orang 

tua. 

3 Alfa Bekerja merupakan usaha untuk melatih mencari jati diri agar 

tahu susahnya mencari uang, dan menjadi ojek payung ialah salah 

satu contoh pekerjaan baginya karena menghasilkan uang. 

4 Yovi Bagi Yovi (11 tahun), bekerja ialah usaha untuk mencari uang. 

Menjadi ojek payung dilakukannya demi memenuhi 

keinginannya, salah satunya ialah membeli kaos persebaya. 
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5 Riko Bekerja ialah usaha untuk mendapatkan uang. Pekerjaan sebagai 

ojek payung menurutnya tergolong sebagai suatu pekerjaan 

karena menghasilkan uang dan dapat memenuhi uang sakunya, 

karena menurutnya uang saku yang diperoleh dari orang tuanya 

masih belum mencukupi. 

6 Kiky Bekerja ialah usaha untuk mencari uang, agar dapat merasakan 

susahnya mencari uang, sehingga dapat meringankan beban 

orang tua. Pekerjaan ojek payung ini dapat dikatakan salah satu 

contoh pekerjaan karena menghasilkan uang, dan merupakan 

salah satu contoh pekerjaan yang halal. 

 

3.3.2.3 Perubahan Hidup yang dialami oleh Informan. 

Pemahaman mengenai bekerja sebagai ojek payung diperoleh melalui 

pengalaman hidup sehari-hari selama bekerja ojek payung. Setelah melakukan 

suatu pekerjaan, terutama pekerjaan ojek payung selama musim hujan, maka 

seseorang akan mengalami beberapa perubahan dalam kehidupannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Yonanta yang merasakan adanya 

perubahan dalam hal kondisi perekonomian yang lebih baik setelah bekerja 

sebagai ojek payung, karena baginya selama musim hujan, dia dapat 

menghasilkan banyak uang dari pekerjaan ojek payung. 

“Perubahan selama bekerja ojek payung paling ya 

keuangan jadi lebih baik mas, tapi lebih baik lagi kalau 

hujan terus mas dapat uang banyak hehe.” 

Begitu pula dengan Informan Kevin yang menganggap adanya perubahan 

dalam kehidupannya terutama pada hal keuangan yang menjadi lebih baik setelah 

bekerja sebagai ojek payung meskipun orang tuanya sendiri telah mencukupi 

kebutuhannya, tidak membuat Kevin merasa cukup dan tetap melakukan 

pekerjaan sebagai ojek payung. 

“Iya ada perubahan dalam hidupku terutama dalam hal 

uang lebih baik mas, soalnya ortu ku sendiri sudah 

mencukupi, tapi aku gak mau membebani ortu.” 
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Hal yang sama juga diungkapkan Informan Alfa, ia mengungkapkan 

bahwa selama bekerja sebagai ojek payung, kehidupan ia menjadi lebih baik 

karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia lebih 

memilih bekerja saat musim hujan daripada menganggur dirumah, ia menganggap 

jika ia menganggur dirumah lebih menyusahkan kedua orangtuanya.  

“Selama kerja ojek payung kehidupanku lebih baik se 

mas,aku jadi bisa bantu beli kebutuhan seperti beras, 

kadang juga beli lauk buat keluarga, daripada nganggur 

di rumah, menurutku nyusahin orang tua mas kalau 

nganggur dirumah, mending dibuat kerja aja.” 

Menurut Yovi, ada perubahan yang lumayan lebih baik dalam hidupnya 

setelah bekerja sebagai ojek payung karena selama bekerja sebagai ojek payung, 

ia memiliki tabungan sendiri serta dapat membeli barang-barang keinginannya. 

“Ada perubahan lumayan lebih baik lah mas, setelah aku 

kerja ojek payung, aku jadi punya tabungan uang sendiri, 

terus dari uang tabungan itu bisa buat beli barang-barang 

keinginanku.” 

Sama halnya seperti Kiky, ia mengungkapkan bahwa adanya perubahan 

hidup yang lebih baik setelah bekerja sebagai ojek payung, selama bekerja ojek 

payung ia mendapatkan uang jajan tambahan dari pekerjaan ini, serta tidak 

membebani paman dan bibinya. 

“Ya lumayan lah mas ada perubahan setelah bekerja ojek 

payung ini bisa buat nyukupi kebutuhanku sendiri kayak 

uang saku gitu biar gak terus-terusan minta dan 

membebani pakdhe ambek budhe.” 

Berbeda dengan Riko yang tidak mengalami perubahan hidup yang terlalu 

signifikan selama bekerja sebagai ojek payung dan dianggap biasa saja, hal ini 

disebabkan karena kedua orang tuanya telah mencukupi segala kebutuhannya, 

akan tetapi ia sangat boros dan enggan meminta uang jajan tambahan kepada 

orang tuanya. 
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“Perubahan hidup selama kerja ojek payung itu gak ada, 

aku ngerasa biasa saja mas, soalnya udah dicukupi orang 

tua juga, cuman jajanku ini rada boros mas, jadi sungkan 

kalau minta uang jajan tambahan.” 

Informan Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi dan Kiky mengungkapkan bahwa 

ada perubahan yang lebih baik pada kehidupannya setelah bekerja sebagai ojek 

payung karena mendapatkan penghasilan selama musim hujan. Berbeda dengan 

Riko yang mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupannya 

setelah bekerja ojek payung, hal ini dikarenakan karena orang tua Riko telah 

mencukupi kebutuhan, akan tetapi perilaku Riko yang boros menyebabkan uang 

yang telah diberikan kedua orang tuanya masih terasa kurang dan Riko enggan 

meminta uang saku tambahan.  

Tabel 3.10 

Perubahan hidup yang dialami informan setelah bekerja sebagai ojek payung 

No. Subyek Perubahan hidup yang dialami setelah bekerja sebagai ojek 

payung 

1 Yonanta Kehidupan Yonanta setelah bekerja sebagai ojek payung 

dianggap lebih baik karena baginya selama musim hujan, ia 

dapat menghasilkan banyak uang. 

2 Kevin Kevin menganggap kehidupannya menjadi lebih baik setelah 

bekerja sebagai ojek payung meskipun orang tuanya sendiri 

telah mencukupi kebutuhannya, akan tetapi ia tidak mau 

membebani orang tuanya. 

3 Alfa Bagi Alfa selama bekerja sebagai ojek payung, kehidupan ia 

menjadi lebih baik. Ia lebih baik bekerja saat musim hujan 

daripada menganggur dirumah, ia menganggap jika ia 

menganggur dirumah lebih menyusahkan kedua orangtuanya.  

4 Yovi Kehidupan Yovi lumayan lebih baik setelah bekerja sebagai 

ojek payung, karena selama ia bekerja sebagai ojek payung, ia 

memiliki tabungan sendiri. 

5 Riko Bagi Riko, kehidupan ia setelah bekerja sebagai ojek payung, 

dianggap biasa saja, karena kedua orang tuanya telah 

mencukupi segala kebutuhannya, akan tetapi ia sangat boros 

dan enggan meminta uang jajan tambahan kepada orang 

tuanya. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA BEKERJA SEBAGAI... FALAKH ARIEF YUSTISIAN



74 
 

6 Kiky Kehidupan Kiky lumayan lebih baik setelah bekerja sebagai 

ojek payung, ia mendapatkan uang jajan tambahan dari 

pekerjaan ini, dan tidak membebani bibi dan pamannya. 

 

3.3.2.4 Kepentingan bekerja sebagai ojek payung bagi Informan. 

 Bekerja sebagai ojek payung adalah suatu hal yang penting bagi keenam 

informan. Bagi pekerja ojek payung yang sudah bekerja sejak SD, melakukan 

pekerjaan sebagai ojek payung menjadi sangat penting dikarenakan pekerjaan ini 

dapat menjadi wadah untuk mencari uang. Bekerja sebagai ojek payung menjadi 

penting karena para pekerja ojek payung sudah mendapatkan “hasil” yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagian besar informan 

mengatakan bahwa bekerja sebagai ojek payung itu sangat penting. Seperti yang 

diungkapkan oleh Yonanta, menurut Yonanta bekerja sebagai ojek payung 

sangatlah penting karena penghasilan dari bekerja sebagai ojek payung dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu menurut Yonanta pekerjaan 

ojek payung ini salah satu tradisi warga gubeng klingsingan, pekerjaan ojek 

payung ini telah turun-temurun. 

“Menurutku kerja ojek payung itu penting mas, bisa dibuat 

jajan, lagian sudah turun temurun di gubeng klingsingan 

ini, sudah tradisi, disana ada tetangga saya mas udah 

bapak-bapak punya anak, anaknya diajak jadi ojek payung 

juga.” 

 Sama halnya seperti Kevin, menurut Kevin pekerjaan ojek payung ini 

penting, musim hujan adalah musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kevin 

karena pada saat musim hujan ia dapat bekerja dan menghasilkan uang sambil 

bermain hujan-hujanan bersama teman. 

“Kerjaan ojek payung ini ya penting mas, aku mesti 

nunggu musim hujan soalnya bisa kerja ngojeki payung, 

terus kapan lagi bisa main ujan-ujanan sama temen-temen 

terus dapet uang juga.” 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alfa, Alfa mengungkapkan bahwa 

bekerja sebagai ojek payung adalah hal yang sangat penting, karena dengan 

bekerja sebagai ojek payung penghasilan tersebut berguna untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

“Kerja ojek payung menurutku penting banget malahan 

mas, hasil dari kerjaanku ini berguna untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mas, soale saudaraku juga banyak 

mas.” 

Pada Informan Yovi juga mengungkapkan hal yang sama. Bagi Yovi 

pekerjaan sebagai ojek payung ini sangat penting agar mendapatkan uang. 

“Kerjaan ojek payung ini menurutku ya penting banget 

mas, biar dapet uang, soalnya aku pingin bahagiain kedua 

ortu ku mas.” 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Informan Kiky menurut Kiky, 

bekerja sebagai ojek payung ini menjadi suatu hal yang penting, karena jika tidak 

bekerja maka ia tidak mendapatkan uang saku tambahan. 

“Kerja ojek payung ini menurutku penting mas, kalau gak 

kerja gak dapat uang tambahan, gak bisa jajan, meskipun 

udah dikasih budhe, tetep aja sungkan kalau minta uang 

sangu tambahan terus.” 

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Informan Riko menurut Riko bekerja 

sebagai ojek payung tidak terlalu penting, dikarenakan pekerjaan ini hanya untuk 

mengisi waktu luang saat musim hujan agar tidak menganggur dirumah dan 

pekerjaan ini dapat menghasilkan uang. 

“Menurutku kerja ojek payung ini gak seberapa penting 

mas, cuman nungguin hujan aja mas sambil ngisi waktu 

luang daripada nganggur dirumah pas musim hujan, 

mending dibuat kerja aja, dapat uang.” 

Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi dan Kiky mengungkapkan bahwa sangat 

penting bekerja sebagai ojek payung pada saat musim hujan karena mereka 

berlima mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Berbeda dengan Riko 
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yang menganggap pekerjaan ojek payung ini tidak terlalu penting, bagi Riko 

pekerjaan ojek payung adalah pekerjaan yang ia lakukan di sela-sela waktu 

luangnya pada saat musim hujan. 

Tabel 3.11 

Kepentingan bekerja sebagai ojek payung 

No. Subyek Pentingnya bekerja sebagai ojek payung. 

1 Yonanta Bekerja ojek payung menurut Yonanta penting, penghasilan dari 

bekerja sebagai ojek payung dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Selain itu menurut Yonanta pekerjaan ojek 

payung ini salah satu tradisi warga gubeng klingsingan, 

pekerjaan ojek payung ini telah turun-temurun. 

2 Kevin Bagi Kevin pekerjaan ojek payung ini penting, musim hujan 

yang sangat ditunggu oleh Kevin karena pada saat musim hujan 

ia dapat bekerja menghasilkan uang sambil bermain hujan-

hujanan bersama teman. 

3 Alfa Bekerja sebagai ojek payung sangat penting, karena penghasilan 

tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4 Yovi Bagi Yovi pekerjaan sebagai ojek payung ini sangat penting agar 

mendapatkan uang. 

5 Riko Bekerja sebagai ojek payung menurut Riko tidak terlalu penting, 

dikarenakan pekerjaan ini hanya untuk mengisi waktu luang saat 

musim hujan agar tidak menganggur dirumah dan dapat 

menghasilkan uang. 

6 Kiky Bagi Kiky, bekerja sebagai ojek payung ini penting, jika ia tidak 

bekerja maka ia tidak mendapatkan uang jajan tambahan. 

 

3.3.2.5 Dampak melakukan pekerjaan sebagai ojek payung. 

 Setiap pekerjaan pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun 

negatif. Begitu pula yang dialami oleh anak-anak yang bekerja sebagai ojek 

payung di sekitar Delta Plaza dan Tunjungan Plaza terdapat dampak yang terjadi 

pada mereka saat bekerja meskipun dampak yang bersifat positif maupun negatif. 

Dampak positif merupakan dampak yang membawa suatu keadaan menuju kearah 

yang lebih baik. Dampak positif yang terjadi pada anak-anak ojek payung yaitu 

mereka dapat mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
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serta mereka juga bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.Akan tetapi 

dampak positif tersebut hanya dapat dirasakan pada saat musim hujan saja karena 

ojek payung termasuk pekerjaan musiman. 

 Pada Informan Yonanta mengungkapkan dampak positif bekerja sebagai 

ojek payung ialah agar dapat mencari uang dan rejeki sendiri, serta penghasilan 

dari bekerja ojek payung dapat membantu orang tua dan dapat hidup secara 

mandiri. 

“Dampak positifnya kerja ojek payung ya bisa cari uang 

sendiri, rejeki sendiri, terus uangnya bisa buat bantu 

orang tua, terus bisa belajar hidup mandiri juga mas.” 

Pada Informan Kevin mengungkapkan bahwa dampak positif bekerja 

sebagai ojek payung adalah agar mendapatkan uang di sela-sela waktu pada saat 

musim hujan. 

“Kerja ojek payung ya ada dampak positifnya mas 

misalnya ya dapet uang di waktu luang sepulang sekolah 

daripada nganggur dirumah mas” 

Pada Informan Alfa mengungkapkan dampak positif selama bekerja 

sebagai ojek payung, ia merasa sangat senang bisa mencari uang sendiri untuk 

membantu memenuhi kebutuhan keluarganya serta meringankan beban orang 

tuanya. 

“Ya aku tau kerja ojek payung ada dampak positifnya itu 

senang mas bisa cari uang sendiri, bisa bantu kebutuhan 

keluarga, meringankan beban orang tua.” 

Pada Informan Yovi mengatakan dampak positif bekerja sebagai ojek 

payung adalah dengan bekerja ojek payung ia merasa dapat meringankan beban 

orang tua. 

“Dampak positif selama kerja ojek payung ya aku ngerasa 

bisa meringankan beban orang tua mas.” 
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Pada Informan Riko mengungkapkan dampak positif selama bekerja 

sebagai ojek payung adalah ia bisa mendapatkan uang jajan tambahan tanpa 

meminta kepada orang tua, terkadang ia juga mendapatkan uang tambahan dari 

pelanggan yang menggunakan jasa payungnya. 

“Iya tau mas, dampak positifnya itu bisa dapat uang jajan 

tambahan tanpa minta orang tua lagi, kadang kalau ada 

orang yang baik gitu saya dikasih uang lebih mas kayak 

kapan hari itu nganter dari delta ke sinarmas, padahal ya 

gak terlalu jauh tapi aku dikasih uang 50ribu” 

Pada Informan Kiky mengungkapkan bahwa dampak positif bekerja ojek 

payung ini adalah ia dapat menghasilkan uang selama musim hujan.  

“Menurutku dampak positifnya dari bekerja ojek payung 

itu dapat ngehasilin uang selama musim hujan mas.” 

 Selain dampak positif, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini juga 

memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan selama anak-anak 

bekerja ojek payung yaitu dalam hal kesehatan. Anak-anak yang bekerja sebagai 

ojek payung ini rentan sekali terkena penyakit karena pada saat kerja mereka rela 

kehujanan. Secara garis besar informan mengungkapkan bahwa dampak negatif 

bekerja ojek payung adalah tubuh menjadi rentan terkena penyakit setelah bekerja, 

serta adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada 

anak-anak pekerja ojek payung. 

 Informan Yonanta mengungkapkan dampak negatif selama bekerja ojek 

payung yang dialaminya adalah sakit pusing dan pilek setelah bekerja dan tindak 

kekerasan seperti dipukul dengan tongkat oleh satpam karena telah mengejek 

satpam yang sedang berjaga di pintu masuk Delta Plaza. 

“Hmm dampak negatif kerja ojek payung ya mas, dampak 

negatifnya itu sakit pusing terus pilek mas kalau habis 

kerja itu, kadang juga sampai dipukul satpam. Awalnya 

udah dikasih batas kalau nunggu pelanggan yang mau 

minjem payung, lah kadang aku sama temen-temen itu gak 

sengaja ngelebihi batase mas, awale cuman dimarah-
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marahi, tapi sama temen-temen malah diejek satpame, 

akhire aku sama temen-temen dipukul pakai tongkat.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan Kevin, Kevin mengatakan 

bahwa dampak negatif saat bekerja ojek payung yang ia alami adalah sakit jika 

terkena air hujan, jika terjadi hujan deras disertai angin yang kencang ia juga takut 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pulang seperti pohon 

tumbang, ia juga pernah dipukul oleh satpam karena bandel saat diberitahu 

satpam. 

“Kerja ojek payung dampak negatifnya badanku bisa sakit 

kalau kena ujan mas, belum lagi kalau ujan angin, aku 

takut ada apa-apa di jalan mas, misale tiba-tiba pohon 

tumbang, pernah juga sampai dipukul satpam kalau 

ngelewati batas masuk mall. Awalnya anak-anak 

dibilangin mas kalau gak boleh ngelewati garis batas 

masuk mall, terus anak-anak bandel, dimarahi sama 

satpamnya. Habis dimarahi satpam, malah di jarak sama 

anak-anak mas, sampai dipukul pakai tongkate.” 

Sama hal nya seperti Alfa, ia mengungkapkan bahwa dampak negatif 

bekerja sebagai ojek payung adalah sakit panas dingin setelah bekerja dan ketika 

hujan deras disertai angin yang sangat kencang menyebabkan payung miliknya 

terkadang terbalik dan rusak. 

“Dampak negatifnya kerja ojek payung itu kadang sakit 

adem panas mas kalau habis kerja, kayak demam gitu. 

Terus kadang payungnya juga kadang kebalik kena 

angin,terus jadi rusak kalau hujan angin.” 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Informan Yovi, menurut Yovi 

dampak negatif yang dialaminya saat bekerja sebagai ojek payung adalah sering 

sakit-sakitan karena Yovi adalah satu-satunya informan yang paling muda 

diantara informan yang lainnya. 

“Dampak negatifnya kerja ojek payung, badanku sering 

sakit-sakitan mas kalau habis hujan soale kan habis kena 

air hujan.” 
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Pada Informan Riko juga mengatakan hal yang sama, dampak negatif yang 

ia alami saat bekerja sebagai ojek payung adalah ketika hujan angin, ia takut 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pulang selain itu terkadang 

payung miliknya ini terbalik karena hujan angin, serta tubuh Riko menjadi sering 

sakit-sakitan setelah bekerja ojek payung. 

“Kalau dampak negatif kerja ojek payung itu aku takut 

kalau hujan angin mas, takut pas perjalanan pulang habis 

kerja, takut tiba-tiba ada pohon tumbang gitu mas, terus 

kadang-kadang payungku sampai kebalik kena angin, terus 

sakit-sakitan kalau habis kerja gitu mas.” 

Pada Informan Kiky mengatakan dampak negatif bekerja ojek payung 

menurut ia adalah badan mudah sakit setelah terkena air hujan, payung terbalik 

jika hujan angin dan terkadang payung miliknya disita oleh satpam karena 

melebihi batas masuk pintu mall Tunjungan Plaza. 

“Dampak negatifnya ojek payung itu badanku sering sakit-

sakitan kalau habis kerja mas karena kena air ujan terus, 

terus kalau hujan angin payungnya kadang kebalik saking 

kencengnya, terus pernah juga mas payungku disita sama 

satpam mall. Payungku disita gara-gara melebihi batas 

masuk mallnya mas, kalau terlalu maju terus terlalu deket 

sama pintu masuk mall gitu kadang langsung disita, kalau 

udah disita aku terpaksa beli payung lagi, tapi aku cuman 

disita tok payungnya gak sampai dipukul kayak temenku, 

dia dipukul satpam mas soale dia nantang satpamnya”. 

Tabel 3.12 

Dampak Bekerja Sebagai Ojek Payung 

No Subyek Dampak Positif Bekerja Sebagai 

Ojek Payung 

Dampak Negatif Bekerja Sebagai 

Ojek Payung 

1 Yonanta Bagi Yonanta dampak positif 

bekerja sebagai ojek payung ialah 

agar dapat mencari uang dan rejeki 

sendiri, serta dapat membantu 

orang tua dan dapat hidup secara 

Dampak negatif bekerja sebagai ojek 

payung yang dialami oleh Yonanta 

adalah sakit pusing dan pilek, dan 

tindak kekerasan seperti dipukul 

dengan tongkat oleh satpam karena 
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mandiri. telah mengejek satpam yang sedang 

berjaga di pintu masuk Delta Plaza. 

2 Kevin Bagi Kevin dampak positif bekerja 

sebagai ojek payung adalah agar 

mendapatkan uang. 

Dampak negatif saat bekerja ojek 

payung yang dialami oleh Kevin 

adalah sakit jika terkena air hujan, 

jika terjadi hujan angin, ia juga takut 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

selama perjalanan pulang seperti 

pohon tumbang, serta dipukul oleh 

satpam karena bandel saat diberitahu 

satpam. 

3 Alfa Dampak positif menurut Alfa 

selama bekerja sebagai ojek 

payung, ia merasa senang bisa 

mencari uang sendiri untuk 

membantu kebutuhan keluarganya 

serta meringankan beban orang 

tuanya. 

Dampak negatif bekerja sebagai ojek 

payung adalah sakit panas dingin 

setelah bekerja dan ketika hujan angin 

payung miliknya terkadang rusak dan 

terbalik. 

4 Yovi Bagi Yovi dampak positif bekerja 

sebagai ojek payung adalah dapat 

meringankan beban orang tua. 

Dampak negatif yang dialami oleh 

Yovi saat bekerja sebagai ojek 

payung adalah sering sakit-sakitan 

bila terkena air hujan. 

5 Riko Menurut Riko dampak positif 

selama bekerja sebagai ojek payung 

adalah ia bisa mendapatkan uang 

jajan tambahan tanpa meminta 

kepada orang tua, terkadang ia juga 

mendapatkan uang tambahan dari 

pelanggannya. 

Dampak negatif yang dialami oleh 

Riko saat bekerja sebagai ojek 

payung adalah ketika hujan angin, ia 

takut terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan selama perjalanan pulang 

selain itu terkadang payung miliknya 

ini terbalik karena hujan angin, serta 

tubuh Riko menjadi sering sakit-

sakitan setelah bekerja ojek payung. 

6 Kiky Bagi Kiky dampak positif bekerja 

ojek payung ini adalah ia dapat 

menghasilkan uang. 

Dampak negatif bekerja ojek payung 

menurut Kiky adalah badan mudah 

sakit setelah terkena air hujan, 

payung terbalik jika hujan angin dan 

terkadang payung miliknya disita 

oleh satpam karena melebihi batas 

masuk pintu mall Tunjungan Plaza. 
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3.3.2.6 Keinginan berhenti bekerja sebagai ojek payung. 

 Sebagai anak yang bekerja ojek payung,  anak-anak ini dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar yang mengharuskan mereka melakukan pekerjaan ojek payung 

selama musim hujan. Pengaruh dalam tindakan tersebut datang dari teman-teman 

sebayanya, berawal dari melihat salah satu temannya bekerja saat musim hujan 

serta ajakan teman untuk ikut bekerja dan pada akhirnya anak-anak ini 

memutuskan bekerja sebagai ojek payung hingga saat ini pekerjaan tersebut sulit 

untuk dihentikan. Informan Yonanta mengungkapkan tidak ada keinginan untuk 

berhenti bekerja sebagai ojek payung, menurut Yonanta pekerjaan ini adalah 

rejeki, karena musim hujan di Indonesia setiap 6 bulan sekali sehingga 

mendapatkan penghasilan yang lumayan, jika memasuki musim kemarau ia 

gunakan untuk beristirahat bekerja ojek payung. 

“Belum ada keinginan buat berhenti kerja ojek payung seh 

mas, soale rejeki ini mas, karena ujan kan 6 bulan sekali 

kan ya, jadi lumayan lah penghasilannya, nanti kalau udah 

musim kemarau ya istirahat mas.” 

Pada Informan Kevin mengungkapkan tidak ada keinginan untuk berhenti 

bekerja ojek payung, menurut Kevin pekerjaan ini termasuk pekerjaan musiman 

yang memiliki penghasilan lumayan untuk simpanan jika tidak memiliki uang. 

“Enggak ada keinginan buat berhenti kerja ojek payung 

mas, soale pekerjaan ini pekerjaan musiman 

penghasilannya juga lumayan buat pegang-pegangan 

kalau lagi gak ada uang.” 

Pada Informan Alfa juga mengungkapkan hal yang sama, Alfa 

mengungkapkan tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja ojek payung karena 

Alfa masih ingin membantu dan membahagiakan kedua orang tuanya. 

“Gak ada keinginan berhenti kerja ojek payung mas, 

soalnya aku masih pingin bantu kedua orang tua mas, 

pingin bahagiakan juga.” 
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh Informan Yovi, Yovi 

mengungkapkan tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja ojek payung karena 

menurut ia tidak ada pekerjaan lagi yang mudah untuk dilakukan seperti ojek 

payung. 

“Gak ada keinginan buat berhenti kerja ojek payung mas, 

soalnya gak ada kerjaan lagi yang gampang mas”. 

Pada Informan Riko mengungkapkan tidak ada keinginan berhenti bekerja 

ojek payung, hal ini dikarenakan selama Riko bekerja, ia merasa senang dengan 

pekerjaannya karena dapat berkumpul bersama teman-teman juga bertemu dan 

berkenalan dengan teman-teman yang berasal dari daerah lain yang bekerja ojek 

payung di Delta Plaza.  

Pada Informan Kiky mengungkapkan untuk saat ini tidak ada keinginan 

untuk berhenti bekerja sebagai ojek payung sampai dia menyelesaikan pendidikan 

SMA, karena dari pekerjaan ojek payung ia mendapatkan uang saku tambahan. 

“Kalau sekarang gak ada keinginan buat berhenti kerja 

ojek payung mas, soalnya sungkan sama budhe pakdhe 

kalau minta uang saku tambahan,kalau udah besar lulus 

SMA pasti berhenti kerja ojek payung mas.” 

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, 

diketahui bahwa seluruh informan tidak memiliki keinginan untuk berhenti 

bekerja sebagai ojek payung dikarenakan ojek payung ini adalah salah satu 

pekerjaan musiman sehingga pada saat musim hujan mereka mendapatkan 

penghasilan yang lumayan banyak. 

Tabel 3.13 

Alasan Informan Bertahan Bekerja Sebagai Ojek Payung 

No. Subyek Alasan Informan Bertahan Bekerja Sebagai Ojek Payung 

1 Yonanta Belum ada keinginan untuk berhenti bekerja sebagai ojek 

payung, menurut Yonanta pekerjaan ini adalah rejeki, karena 

musim hujan di Indonesia setiap 6 bulan sekali sehingga 

mendapatkan penghasilan yang lumayan, jika memasuki musim 
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kemarau, ia beristirahat bekerja ojek payung. 

2 Kevin Tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja ojek payung, 

menurut Kevin pekerjaan ini termasuk pekerjaan musiman yang 

memiliki penghasilan lumayan untuk simpanan jika tidak 

memiliki uang. 

3 Alfa Tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja ojek payung karena 

Alfa masih ingin membantu dan membahagiakan kedua orang 

tuanya. 

4 Yovi Tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja ojek payung karena 

bagi Yovi tidak ada pekerjaan lagi yang mudah seperti ojek 

payung. 

5 Riko Tidak ada keinginan berhenti bekerja ojek payung, selama Riko 

bekerja, ia merasa senang dengan pekerjaannya karena dapat 

berkumpul bersama teman-teman juga bertemu dan berkenalan 

dengan teman-teman yang berasal dari daerah lain yang bekerja 

ojek payung di Delta Plaza.  

6 Kiky Tidak ada keinginan untuk berhenti bekerja sebagai ojek payung, 

karena dari pekerjaan ojek payung ia mendapatkan uang saku 

tambahan. 
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BAB IV 

INTERPRETASI TEORITIK HAL-HAL YANG MENDASARI 

KEPUTUSAN ANAK BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG DAN 

PEMAKNAAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG 

Pada bab III telah dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari keputusan 

anak bekerja sebagai ojek payung. Kita dapat melihat latar belakang dan makna 

yang dilakukan oleh anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan keluarganya. Pada bab IV ini 

akan menganalisis mengenai temuan data yang diperoleh di lapangan dengan teori 

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu teori pilihan rasional James S. Coleman 

dan teori fenomenologi Alfred Schutz. Analisis secara teoritis dimaksudkan untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas menggunakan teori-teori 

tersebut. 

4.1 Hal-hal yang Mendasari Keputusan Anak Bekerja Sebagai Ojek Payung. 

 Setiap manusia yang hidup di dunia ini selalu dihadapkan dengan berbagi 

pilihan. Sama seperti halnya dengan anak-anak yang selalu berada pada posisi 

yang sangat tidak berdaya dibawah dominasi orang tuanya. Anak-anak yang 

berasal dari keluarga “pas-pasan” dengan segala keterbatasan yang dimilikinya 

anak-anak ini tetap berusaha sekuat tenaga agar dapat bertahan di tengah kerasnya 

kehidupan di kota Surabaya dengan cara bekerja untuk membantu memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Banyak sekali anak-anak yang berasal dari keluarga “pas-

pasan” ini yang bekerja seperti penjual koran, mengamen, penjual tisu dan buku 

gambar, hingga bekerja menjadi ojek payung saat musim hujan. Anak-anak yang 

bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ini rela 

kehilangan waktu yang seharusnya pada usia tersebut digunakan untuk bermain 

dan belajar bersama teman-temannya melainkan digunakan untuk bekerja. 

 Terlepas bekerja dari keinginan sendiri atau hanya keterpaksaan, hal ini 

sangat tidak adil bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang “pas-pasan” ini, 

di umur mereka yang masih sangat muda harus dihadapkan dengan tantangan 
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hidup yang sangat keras. Mahalnya biaya hidup di kota Surabaya membuat anak-

anak yang berasal dari keluarga “pas-pasan” ini rela melakukan pekerjaan di sela-

sela waktu luangnya setelah pulang sekolah. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi 

anak-anak tersebut karena harus menanggung dua beban sekaligus yaitu 

bersekolah dan bekerja yang dapat menghambat proses pertumbuhan bagi anak 

tersebut. 

 Dalam kehidupan ini, setiap individu dihadapkan dengan berbagai macam 

pilihan, memilih menjadi individu yang pasif atau menjadi individu yang aktif, 

menjadi individu yang selalu berada pada zona nyaman atau menjadi individu 

yang menyukai tantangan dan juga berbagai macam pilihan-pilihan hidup yang 

lain. Dalam memilih suatu pilihan hidup juga terdapat cara-cara untuk mencapai 

suatu tujuan tersebut. Seperti yang dipilih oleh anak-anak yang berasal dari 

keluarga “pas-pasan” ini mereka memilih bekerja sebagai ojek payung, mereka 

rela kedinginan terkena air hujan dan tidak memperdulikan kesehatannya demi 

mendapatkan uang. 

 Tindakan anak-anak untuk bekerja sebagai ojek payung ini akan 

menghasilkan berbagai macam pemahaman yang dihasilkan dari pengalaman-

pengalaman dan perjalanan hidup sang aktor dalam berpikir secara rasional 

dengan segala pertimbangan-pertimbangan termasuk dampak yang akan terjadi 

serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh anak-anak dalam bekerja sebagai 

ojek payung. 

 Rasionalitas anak-anak tentang pekerjaannya sebagai ojek payung berawal 

dari ketika anak-anak ini mulai berfikir dan melihat peluang tentang pekerjaan 

ojek payung ini. Namun tindakan rasional seseorang kadang dianggap tidak 

rasional menurut orang lain, maka dari itu tindakan rasional hanya dapat dipahami 

oleh anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung dan memahami pekerjaan ojek 

payung tersebut. Kesadaran anak-anak ini sebagai aktor yang memiliki sumber 

daya ini juga mendorong mereka untuk dapat secara sadar melakukan pekerjaan 

ojek payung pada musim hujan tanpa adanya paksaan dari orang lain.  
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 Teori pilihan rasional dari James S. Coleman yang menjadi analisis teoritis 

yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh 

peneliti tentang anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja sebagai ojek payung 

di sela-sela waktu luangnya dengan segala pertimbangan-pertimbangan serta 

resiko dan dampak yang akan dialaminya. Pertimbangan-pertimbangan yang telah 

dipikirkan sebelumnya oleh anak-anak tersebut telah didasarkan pada sumber 

daya yang dimilikinya, dalam hal ini anak-anak menganggap dirinya sebagai aktor 

yang memiliki hak penuh untuk  mengendalikan sumber dayanya. 

 James S. Coleman mengungkapkan pada gagasannya memfokuskan pada 

level individu yang melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut diharapkan 

dapat menghasilkan suatu perubahan di dalam kehidupan sosial. Orientasi pilihan 

rasional Coleman jelas di dalam pemikiran dasarnya bahwa “orang-orang 

bertindak secara sengaja menuju tujuan dengan tujuan itu (dan juga tindakan-

tindakan itu) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau opsi-opsi tertentu."
62

 Namun 

James S. Coleman mengungkapkan bahwa untuk sebagian besar tujuan teoritis, ia 

memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat tentang aktor rasional yang berasal 

dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-tindakan yang 

akan membuat keuntungan secara maksimal untuk memenuhi keinginannya.
63

 

Teori pilihan rasional Coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan 

sebuah tindakan atas dasar sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah 

tujuan tertentu. Tindakan seseorang merupakan tindakan yang memiliki orientasi 

atau tujuan. Terdapat dua hal yang terpenting dalam teori pilihan rasional 

Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Yang pertama adalah aktor, aktor disini 

adalah individu yang sedang melakukan suatu tindakan, sedangkan sumber daya 

adalah sesuatu hal yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk memperoleh 

keuntungan. Pada teori pilihan rasional aktor dianggap memiliki tujuan dan 

tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor pun dianggap memiliki berbagai 

pilihan untuk mencapai suatu tujuan. Berubahnya informasi dari tingkat makro 
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 Loc.cit., Hal. 759. 
63

 Loc.cit., Hal. 760. 
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kepada para individu dapat berpengaruh terhadap tindakan yang akan di ambil 

sesuai dengan keputusan masing-masing.
64

 Dalam hal ini anak-anak yang lebih 

memilih bekerja sebagai ojek payung pada saat musim hujan untuk mencari uang 

saku tambahan, merupakan aktor yang memiliki “otoritas” akan sumber daya 

yang mereka miliki untuk digunakan sebagai modal utama bekerja sebagai ojek 

payung pada saat musim hujan.  

 Dilihat dari awal mula keterlibatan anak-anak bekerja sebagai ojek 

payung, mereka bekerja karena faktor ekonomi keluarga yang “pas-pasan”. Akan 

tetapi faktor tersebut bukanlah faktor utama penyebab anak-anak bekerja sebagai 

ojek payung, ada pula yang bekerja karena tidak ingin membebani kedua orang 

tuanya sedangkan kedua orang tuanya sendiri telah mencukupi segala kebutuhan 

anak tersebut. 

 Dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, keenam informan 

mengungkapkan bahwa mereka melakukan pekerjaan sebagai ojek payung 

dikarenakan adanya keinginan dari diri sendiri, dua dari enam informan 

mengungkapkan pekerjaan ojek payung ini hanya dilakukan untuk mengisi waktu 

luang pada saat musim hujan, sedangkan empat informan lain mengungkapkan 

tidak ada pekerjaan lain yang mudah untuk dilakukan seperti ojek payung. 

 Anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung di pusat perbelanjaan atau 

Mall seperti Delta Plaza dan Tunjungan Plaza tentunya ada peraturan-peraturan 

yang ditetapkan di Mall-mall tersebut. Seperti halnya pada peraturan adanya batas 

pintu masuk mall. Anak-anak ini dihimbau untuk tidak melebihi batas pintu 

masuk mall pada saat menawarkan payung kepada pengunjung mall yang hendak 

keluar dari mall tersebut, anak-anak ini pun menaati peraturan yang ada, jika 

mereka bandel dan tidak menaati peraturan tersebut maka resiko yang akan 

diterima oleh anak-anak tersebut berupa kekerasan fisik seperti dipukul dengan 

tongkat yang dilakukan oleh “oknum” satpam mall tersebut. 
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 Yang kedua adalah sumber daya. Coleman menjelaskan dalam teori 

pilihan rasional bahwa sumber daya adalah sesuatu hal yang dapat dikendalikan 

oleh aktor sesuai keinginan aktor tersebut. Dalam hal ini sumber daya yang 

dimaksud adalah eskpresi wajah anak tersebut ketika menawarkan payung kepada 

pengunjung mall, serta cara mereka berkomunikasi dan cara menawarkan payung 

agar mereka mendapatkan pelanggan yang akan menyewa payungnya. Hal ini 

yang dimaksud dengan sumber daya yang dapat dikendalikan dan dimaksimalkan 

oleh aktor tersebut. 

 Pilihan seorang anak untuk bekerja di sela-sela waktu luangnya menjadi 

ojek payung melibatkan cara berpikir yang rasional dengan mempertimbangkan 

segala keuntungan dan kerugian. Faktor ekonomi keluarga yang “pas-pasan” 

mengakibatkan seorang anak rela terjun ke dunia kerja. Akan tetapi anak tersebut 

menyadari bahwa dirinya masih terlalu dini untuk terjun ke dunia kerja serta tidak 

mempunyai keterampilan untuk bekerja. Dalam pemikiran anak-anak tersebut, 

mereka lebih memilih waktu luangnya digunakan untuk bekerja sebagai ojek 

payung saat musim dan mendapatkan penghasilan dibandingkan untuk sekadar 

bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya. 

 Dalam melakukan pekerjaannya anak-anak pekerja ojek payung ini juga 

menentukan lokasi-lokasi dimana ia melakukan pekerjaan ojek payung serta 

alasan-alasan mengapa memilih lokasi tersebut untuk melakukan pekerjaan ojek 

payung tersebut. Keenam informan mengungkapkan hal yang sama yaitu mereka 

lebih memilih bekerja di lokasi yang merupakan pusat-pusat perbelanjaan di kota 

Surabaya. Hal ini dikarenakan jarak antara tempat tinggal informan yang dekat 

dengan pusat perbelanjaan tersebut. Seperti informan Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi 

dan Riko yang bertempat tinggal di daerah Gubeng Klingsingan lebih memilih 

untuk bekerja di Delta Plaza karena jaraknya yang lumayan dekat. Sedangkan 

informan Kiky yang bertempat tinggal di daerah Kedungdoro lebih memilih 

bekerja di Tunjungan Plaza. 
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 Ketika melakukan pekerjaannya, penghasilan yang diperoleh masing-

masing individu berbeda-beda, hal ini dikarenakan kesadaran aktor itu sendiri 

untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Aktor yang dapat mengelola 

sumber dayanya dengan baik akan memperoleh penghasilan yang lebih besar 

dibandingkan dengan aktor yang tidak dapat mengelola sumber dayanya sendiri. 

Hal ini terlihat dari para informan yang menentukan tarif berbeda-beda, 

empat dari enam informan tidak menentukan tarif selama ia bekerja, sedangkan 

dua informan lain menentukan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 untuk 

sekali pinjam. Adanya perbedaan tarif dan penghasilan yang diperoleh ini 

dikarenakan ia merasa lebih pandai berkomunikasi serta pandai menawarkan 

payung kepada pelanggan yang hendak meminjam payungnya serta ekspresi 

wajah yang dapat membuat pengunjung mall yang melihat anak tersebut merasa 

iba sehingga orang tersebut akan memakai jasa payungnya. Sedangkan anak-anak 

yang tidak pandai menawarkan payungnya pada pengunjung mall maka 

penghasilan yang didapat lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang 

pandai berkomunikasi dan menawarkan payungnya pada pengunjung mall yang 

lain. 

Tidak ada rasa bosan bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan ojek 

payung ini, meskipun empat dari enam informan telah bekerja ojek payung sejak 

SD, mereka belum mempunyai keinginan untuk berhenti bekerja sebagai ojek 

payung, karena ojek payung ini adalah salah satu pekerjaan musiman yang mudah 

untuk dilakukan serta penghasilan yang diperoleh juga lumayan untuk memenuhi 

kebutuhan anak-anak tersebut. Tentu tidak ada satupun informan yang 

menginginkan bekerja sebagai ojek payung untuk seumur hidupnya, mereka tetap 

menyempatkan waktu untuk belajar ketika selesai bekerja agar kelak mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan dapat merubah perekonomian keluarganya. 

4.2 Pemaknaan Anak yang Bekerja Sebagai Ojek Payung. 

Fenomenologi menjelaskan peristiwa dan pemahaman bagi individu 

dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian 
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dihubungan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Studi ini diakhiri 

dengan esensi dari makna. Fenomenologi menjelaskan kesadaran dalam 

pengalaman manusia. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu 

mengalami suatu peristiwa dengan segala kesadarannya. Dengan kata lain, studi 

fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subyek 

mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. 

Dalam memahami suatu peristiwa, fenomenologi memiliki metode. 

Pertama, melihat suatu peristiwa sebagai esensi, sebagai fenomena murni. 

Fenomenolog melakukan reduksi yaitu semacam abstraksi, melihat sesuatu dan 

tidak mau tahu untuk hal lain. Reduksi yang pertama adalah melihat suatu 

peristiwa sebagai hal yang tiba-tiba menampakkan diri dan tidak melihat hal itu 

sebagai hal yang benar-benar nyata dan ada. Reduksi yang kedua adalah kita 

melihat suatu peristiwa sebagai sesuatu yang umum. Reduksi yang ketiga adalah 

kita menutup mata untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan budaya. Dan Reduksi 

yang keempat adalah bahwa suatu peristiwa dilihat dari segi individual sebagai 

obyek untuk subyek umum. 

Suatu fakta yang diteliti dalam perspektif fenomenologi bersifat subyektif 

berdasarkan penuturan para subyek yang mengalami fakta atau peristiwa yang 

berangkutan. Objektivitas dalam fenomenologi berarti membiarkan fakta 

berbicara untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui epoche dan eiditik. 

Epoche adalah proses dimana peneliti tidak memberi penilaian terhadap suatu 

peristiwa yang telah diamati walaupun peneliti telah memiliki penilaian tertentu 

terhadap peristiwa itu. Peristiwa dibiarkan untuk berbicara apa adanya tanpa 

adanya intervensi penilaian positif dan negatif dari peneliti itu sendiri. Eiditik 

adalah memahami peristiwa melalui pemahaman atas penuturan atau ekspresi 

yang dilakukan oleh subyek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan sifat 

empati agar dapat memasuki pemikiran subyek melalui proses imajinatif. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak-anak yang 

bekerja sebagai ojek payung memahami pekerjaannya, yang dapat dinilai dari 
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proses konstruksi makna melalui pengalaman bekerja sehari-hari selama musim 

hujan yang mereka alami. Kemudian menghasilkan pemahaman mengenai bekerja 

sebagai ojek payung bagi dirinya sendiri. 

 Dalam proses pemaknaan yang akan dianalisis menggunakan teori 

Fenomenologi, mengungkapkan bahwa suatu tindakan sosial dapat dipahami 

melalui penafsiran yang menghasilkan pemahaman mengenai tindakan sehari-

hari, kemudian akan diperoleh makna terhadap tindakan tersebut. Proses 

pemaknaan tersebut membentuk sistem yang relevan menjalankan proses interaksi 

dengan lingkungan.
65

 Terkait dengan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa 

informan menjelaskan pengalaman hidupnya bekerja sebagai ojek payung, dengan 

menceritakan awal mula informan bekerja sebagai ojek payung, makna atau 

pemahaman bekerja sebagai ojek payung, perubahan hidup yang dirasakan oleh 

informan setelah bekerja sebagai ojek payung, kepentingan melakukan pekerjaan 

sebagai ojek payung serta dampak-dampak yang dialami anak-anak tersebut 

selama bekerja sebagai ojek payung. 

 Dalam teori Fenomenologi, keenam informan adalah aktor yang 

melakukan tindakan sosial bersama aktor lain sehingga memiliki kesamaan dan 

kebersamaan dalam ikatan makna intersubyektif, hal tersebut dapat dilihat dari 

penjelasan informan yang mengungkapkan bahwa awal mula mereka bekerja 

sebagai ojek payung melalui proses interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat 

dijadikan suatu komponen yang membentuk makna dari tindakan manusia seperti 

yang diungkapkan oleh informan Yonanta, Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan Kiky, 

bahwa awal mula mereka bekerja sebagai ojek payung karena diajak oleh teman 

sebayanya, rasa penasaran dan ajakan yang menjadi awal perkenalan anak-anak 

dengan pekerjaan ojek payung. Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan anak-anak bekerja sebagai ojek payung. Dalam lingkungan 

informan yang hampir seluruh anak-anak bekerja ojek payung saat musim hujan 
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 Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi: “Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu 

Sosial dan Komunikasi”. Mediator Vol.9 No.1, 2008. Hal. 170. 
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dapat menyebabkan anak-anak yang belum mengetahui pekerjaan ojek payung 

ikut bekerja sebagai ojek payung. 

 Keenam informan mengungkapkan bahwa mengetahui pekerjaan ojek 

payung ini dari teman-teman sebayanya dan di tempat tinggal informan Yonanta, 

Kevin, Alfa, Yovi dan Riko pekerjaan ojek payung ini telah dilakukan secara 

turun-temurun tepatnya di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya. 

 Teori Fenomenologi berfokus pada bagaimana pemahaman manusia dalam 

mengkonstruksi makna intersubyektif. Pengalaman masing-masing individu akan 

berbeda dengan individu yang lain sesuai dengan apa yang ia alami dan 

bagaimana individu tersebut memberikan makna atas peristiwa tersebut. 

 Dalam memaknai bekerja sebagai ojek payung, masing-masing individu 

akan mengungkapkan penjelasan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan 

pemaknaan atas suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pengalaman individu itu 

sendiri. 

 Makna bekerja secara umum dipahami sebagai suatu kegiatan yang 

melibatkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan yaitu uang. Seperti 

yang diungkapkan oleh Brown, bekerja merupakan penggunaan proses mental dan 

fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Akan tetapi masing-masing 

informan memiliki pemahaman yang berbeda. Informan Kevin, Alfa, Yovi, Riko 

dan Kiky mengungkapkan bahwa makna bekerja bagi mereka berlima adalah 

usaha untuk mencari uang, Namun berbeda dengan Yonanta yang 

mengungkapkan bahwa makna bekerja adalah berusaha untuk hidup mandiri. 
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Tabel 4.1 Pemahaman Informan Mengenai Bekerja Sebagai Ojek Payung 

No. Kategorisasi Informan Memaknai Tindakan 

1. Hidup Mandiri Yonanta Memiliki pemahaman 

bekerja adalah 

berusaha hidup 

mandiri, tidak 

tergantung dengan 

orang tua, karena 

kedua orang tua 

Yonanta telah 

berpisah sehingga 

tujuan ia bekerja 

adalah enggan untuk 

meminta uang saku 

tambahan, dan 

bekerja dapat 

meringankan beban 

orang tuanya. 

Pilihan rasional: 

bekerja sebagai ojek 

payung saat musim 

hujan bersama 

teman-temannya 

untuk mencari uang 

saku tambahan di 

Delta Plaza 

Aktor: Yonanta 

Sumber Daya: 

Menawarkan 

payung dengan cara 

berkeliling di sekitar 

mall 

2. Mencari Jati 

Diri dan 

Pengalaman 

Kevin Memiliki pemahaman 

bekerja adalah usaha 

untuk mencari 

pengalaman di dunia 

kerja daripada ketika 

musim hujan hanya 

digunakan untuk 

bermain hujan-

hujanan saja lebih 

baik digunakan untuk 

bekerja sekalian, 

tujuan melakukan 

pekerjaan ini adalah 

untuk membantu 

meringankan beban 

kedua orang tua. 

Pilihan rasional: 

bermain hujan-

hujanan sekaligus 

bekerja sebagai ojek 

payung saat musim 

hujan. 

Aktor: Kevin 

Sumber Daya: Cara 

berkomunikasi 

menawarkan payung 

dengan pelanggan 

yang baik. 

Alfa Memiliki pemahaman 

bekerja adalah usaha 

Pilihan rasional: 

bekerja sebagai ojek 
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untuk mencari jati 

diri atau karakter 

dirinya sendiri. 

Karena menurut ia 

waktu luang pada 

saat musim hujan 

lebih baik digunakan 

untuk bekerja 

daripada menganggur 

di rumah, tujuan ia 

melakukan pekerjaan 

ini supaya dapat 

mengurangi beban 

orang tuanya. 

payung saat musim 

hujan bersama 

teman-temannya 

untuk mencari uang 

saku tambahan di 

sekitar Delta Plaza 

dan Monumen 

Kapal Selam 

Aktor: Alfa 

Sumber Daya: 

Menawarkan 

payung serta 

mencari pelanggan 

dengan berkeliling 

sekitar area mall. 

3. Mencari Uang Yovi Memiliki pemahaman 

bekerja adalah usaha 

untuk mencari uang 

karena menurut ia 

ketika melakukan 

suatu pekerjaan pasti 

mendapatkan 

imbalan, tujuan ia 

melakukan pekerjaan 

ini supaya dapat 

membahagiakan 

kedua orang tuanya 

serta dapat membeli 

barang-barang 

keinginannya. 

Pilihan rasional: 

bekerja sebagai ojek 

payung saat musim 

hujan untuk mencari 

uang saku tambahan 

di sekitar Delta 

Plaza dan Stasiun 

Gubeng Baru. 

Aktor: Yovi 

Sumber Daya: 

Usianya yang masih 

mudah dan ekspresi 

wajahnya pada saat 

menawarkan payung 

membuat pelanggan 

menjadi iba serta 

sering mendapatkan 

imbalan yang lebih 

dari pelanggan yang 

menyewa 

payungnya. 
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Riko Memiliki pemahaman 

bekerja adalah usaha 

untuk mencari uang, 

tujuan dari bekerja 

menurut ia adalah 

untuk dapat 

memenuhi kebutuhan 

yang tidak dapat 

dipenuhi oleh kedua 

orang tuanya. 

Pilihan rasional : 

bekerja sebagai ojek 

payung saat musim 

hujan bersama 

teman-temannya 

untuk mengisi 

waktu luang serta 

mencari uang saku 

tambahan. 

Aktor: Riko 

Sumber Daya: 

Bersikap, sopan dan 

ramah kepada 

pelanggan yang 

sedang menyewa 

payungnya. 

Kiky Memiliki pemahaman 

bekerja adalah usaha 

untuk mencari uang 

karena ia adalah anak 

yatim piatu yang 

telah ditinggal ayah 

ibunya sejak SD, 

tujuan melakukan 

pekerjaan ini agar 

dapat meringankan 

beban paman dan 

bibinya. 

Pilihan rasional : 

bekerja sebagai ojek 

payung saat musim 

hujan bersama 

teman-temannya 

untuk mencari uang 

saku tambahan. 

Aktor: Kiky 

Sumber Daya: 

Ekspresi wajah yang 

dapat membuat 

pelanggan menjadi 

iba dan memberikan 

uang lebih saat 

menyewa 

payungnya. 

 

 Pada penelitian ini, terdapat kategorisasi informan yaitu, hidup mandiri, 

mencari jati diri dan pengalaman serta mencari uang mengenai makna bekerja 
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sebagai ojek payung. Pada informan Yonanta memiliki pemahaman bekerja 

sebagai ojek payung adalah berusaha hidup mandiri, karena kedua orang tuanya 

telah berpisah dan  tidak ada lagi yang dapat memenuhi kebutuhannya. Tindakan 

yang dilakukan Yonanta adalah bekerja sebagai ojek payung untuk mengisi waktu 

luang pada saat musim hujan.  

 Pada Informan Kevin dan Alfa memaknai bekerja adalah suatu kegiatan 

untuk mencari jati diri serta pengalaman di dunia kerja untuk mengisi waktu luang 

pada saat musim hujan, daripada waktu luang tersebut digunakan hanya untuk 

bermain hujan-hujanan lebih baik digunakan sebagai bekerja ojek payung karena 

selain dapat bermain hujan-hujan bersama teman-teman juga mendapatkan uang 

saku tambahan.  

 Pada Informan Yovi, Riko, dan Kiky memaknai bekerja adalah aktivitas 

untuk mencari uang. Informan Yovi menyebutkan tujuan bekerja adalah untuk 

membahagiakan kedua orang tuanya serta untuk membeli barang-barang 

keinginannya. Informan Riko melakukan pekerjaan ojek payung ini supaya 

mendapatkan uang saku tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri untuk 

membeli makanan. Informan Kiky adalah anak yatim piatu yang telah ditinggal 

kedua orang tuanya sejak ia SD, tidak adanya tulang punggung dalam keluarganya 

menyebabkan Kiky kini dirawat oleh paman dan bibinya, akan tetapi Kiky merasa 

enggan jika meminta uang tambahan dan pada akhirnya Kiky memilih untuk 

bekerja sebagai ojek payung untuk mengisi waktu luangnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pekerjaan sebagai ojek payung merupakan pekerjaan musiman yang hanya 

dilakukan saat musim hujan. Secara garis besar anak-anak yang bekerja ojek 

payung ini berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya menengah kebawah, 

hal ini dapat dilihat dari pekerjaan orang tuanya yang bekerja sebagai wirausaha 

seperti: sopir, satpam, kuli, ojek, pedagang dan pengrajin. 

 Alasan yang mendasari keputusan anak bekerja sebagai ojek payung 

adalah keadaan ekonomi keluarga yang “pas-pasan”, uang saku yang diberikan 

tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri seperti kebutuhan untuk 

membeli makanan, membeli perlengkapan sekolah serta membeli barang-barang 

keinginan anak-anak itu sendiri dan enggan untuk meminta uang saku tambahan 

sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya. 

Kurang tercukupinya kebutuhan anak-anak tersebut serta ajakan teman-teman 

sebayanya untuk bekerja ojek payung memunculkan dorongan dari dalam diri 

anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan cara bekerja 

sebagai ojek payung. 

Alasan anak-anak bekerja sebagai ojek payung melibatkan cara befikir 

yang rasional. Alasan rasional setiap informan pun berbeda-beda. Informan 

Yonanta mengungkapkan alasan bekerja ojek payung agar dapat mencari uang 

sendiri, dan untuk mengisi waktu luang saat musim hujan daripada hanya sekadar 

bermain hujan-hujanan, Yonanta lebih memilih untuk bekerja, selain itu pekerjaan 

ojek payung ini mudah dilakukan karena hanya mengantarkan pelanggan menuju 

tempat tujuan lalu diberikan upah. Informan Kevin memilih bekerja sebagai ojek 

payung untuk meringankan beban orang tua dan mengisi waktu luang pada saat 

musim hujan daripada menganggur dirumah. Sedangkan Informan Alfa memilih 

bekerja sebagai ojek payung supaya tidak menyusahkan kedua orang tuanya dan 

menurut ia pekerjaan ojek payung ini merupakan pekerjaan yang sangat mudah 
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untuk dilakukan dibanding pekerjaan yang lainnya. Informan Yovi bekerja 

sebagai ojek payung supaya memiliki uang dan menurut ia pekerjaan ojek payung 

ini pekerjaan yang mudah untuk dilakukan di sela-sela waktu luangnya. Informan 

Riko bekerja sebagai ojek payung karena uang saku yang diberikan orang tua 

tidak mencukupi kebutuhannya seperti membeli makanan, pekerjaan ojek payung 

dilakukan  karena pekerjaan sampingan yang sangat mudah untuk dilakukan serta 

penghasilan dari pekerjaan ojek payung ini dirasa cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya. Informan Kiky bekerja sebagai ojek payung untuk mencari uang 

saku tambahan, pekerjaan ojek payung ini dilakukan untuk mengisi waktu luang 

pada saat musim hujan daripada menganggur dirumah. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, pekerjaan ojek payung ini 

merupakan pekerjaan yang telah dilakukan secara turun-temurun di Jalan Gubeng 

Klingsingan dikarenakan lokasi tersebut sangat dekat dengan pusat perbelanjaan 

yaitu Delta Plaza yang akhirnya dapat digunakan sebagai ladang untuk mencari 

nafkah.  

Anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung ini melakukan pekerjaannya 

di sela-sela waktu luangnya saat musim hujan setelah pulang sekolah. Umumnya 

anak yang bekerja sebagai ojek payung berusia 11-15 tahun. Anak-anak tersebut 

melakukan pekerjaannya di sela-sela waktu luangnya setelah pulang sekolah 

dikarenakan anak-anak pekerja ojek payung tersebut masih bersekolah.  

Selama anak-anak tersebut bekerja banyak sekali dampak negatif yang 

dirasakan oleh para anak-anak yang bekerja sebagai ojek payung seperti sakit-

sakitan setelah bekerja karena terkena air hujan, jika terjadi hujan lebat disertai 

angin yang kencang seringkali payung milik anak-anak ini rusak dan terbalik, dan 

tindak kekerasan, tindak kekerasan yang dialami pekerja anak ojek payung adalah 

kekerasan secara fisik yang berupa pemukulan menggunakan tongkat yang 

dilakukan oleh oknum satpam mall.  

Penyebab kekerasan fisik ini dikarenakan anak-anak ojek payung ini 

bandel ketika diberi tahu tentang batas-batas pintu masuk mall yang telah 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA BEKERJA SEBAGAI... FALAKH ARIEF YUSTISIAN



100 
 

ditetapkan untuk pekerja ojek payung. Selain itu dampak positif yang dirasakan 

anak-anak ojek payung ini adalah mendapatkan uang saku tambahan yang hanya 

diperoleh pada saat musim hujan saja. 

Alasan yang menyebabkan pekerja anak ojek payung tetap bertahan 

bekerja yaitu pertama, pekerjaan ojek payung termasuk pekerjaan musiman, 

penghasilan yang diperoleh dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

dan kebutuhan dirinya sendiri. Kedua, pekerjaan ojek payung termasuk pekerjaan 

yang mudah untuk dilakukan karena hanya bermodalkan payung serta 

mengantarkan pelanggan sampai ke tempat tujuannya. Ketiga, pekerjaan ojek 

payung ini dapat dilakukan di sela-sela waktu luang, anak-anak merasa senang 

selama melakukan pekerjaannya dikarenakan dapat berkumpul serta bermain 

hujan-hujanan bersama teman-temannya akan tetapi tetap mendapatkan uang yang 

banyak. 

Dalam memaknai bekerja sebagai ojek payung, masing-masing individu 

akan mengungkapkan penjelasan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan 

pemaknaan atas suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pengalaman individu itu 

sendiri. Masing-masing informan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai 

makna bekerja. Informan Kevin, Alfa, Yovi, Riko dan Kiky mengungkapkan 

bahwa makna bekerja bagi mereka berlima adalah usaha untuk mencari uang, 

Namun berbeda dengan Yonanta yang mengungkapkan bahwa makna bekerja 

adalah berusaha untuk hidup mandiri. 

5.2 Saran 

1. Bagi anak-anak 

Perlu diberikan sosialisasi atau pemahaman bagi anak-anak tentang pentingnya 

mengutamakan pendidikan. Agar arah tujuan masa depan mereka lebih jelas. 

Dan tidak mengutamakan bekerja pada usia wajib belajar. 
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2. Bagi Orang Tua 

Ada baiknya para orang tua sebagai agen sosialisasi pertama bagi anak harus 

memberikan sosialisasi terhadap anak-anak yang masih berusia dini bahwa 

dalam usia tersebut belum waktunya untuk bekerja serta para orang tua harus 

mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah 

satunya yaitu program wajib belajar 12 tahun, dengan memberikan pendidikan 

dan menyekolahkan anak-anak dengan setinggi-tingginya, para orang tua juga 

turut menekan angka pekerja anak. 

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah seharusnya lebih memberi perhatian khusus mengenai 

permasalahan pekerja anak. Perlu adanya tindakan untuk mengatasi hal 

tersebut yang semakin marak di kota-kota besar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam penyusunan skripsi, banyak 

hal-hal menarik lain yang belum terkumpul dan digali lebih dalam lagi. 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian serupa 

dengan lebih baik. 
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Pedoman Wawancara 

MAKNA BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG BAGI ANAK-ANAK DI 

SURABAYA 

(Studi Deskriptif Mengenai Pilihan Rasional  Anak-anak yang Bekerja sebagai 

Ojek Payung) 

 

Kata Pengantar 

Saya adalah mahasiswa Universitas Airlangga program studi Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saat ini sedang menempuh studi akhir 

(skripsi) dan melakukan penelitian mengenai keputusan anak di bawah umur 

bekerja sebagai ojek payung. Saya berharap adik-adik bersedia menjadi informan 

penelitian dan memberikan informasi yang saya butuhkan. 

 

Seluruh data dan hasil penelitian ini akan digunakan untuk bahan diskusi 

sebagai media perkuliahan di luar kelas. Tujuan lebih jauh penelitian ini adalah 

mendialogkan teori-teori yang ada dengan fakta dan fenomena di lapangan serta 

mendeskripsikan keputusan yang diambil oleh anak untuk bekerja sebagai ojek 

payung dan makna bekerja sebagai ojek payung bagi anak tersebut. 

 

 Atas kesediaan adik-adik untuk menyediakan waktu luang untuk kegiatan 

wawancara ini, saya sampaikan terima kasih. 

 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Alamat  : 

4. Jumlah Saudara : 

5. Usia  : 

6. Pendidikan : 

 

B. LATAR BELAKANG ANAK DALAM MEMUTUSKAN BEKERJA 

SEBAGAI OJEK PAYUNG 

1. Bagaimana awal mula informan bekerja sebagai ojek payung? 
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2. Sejak kapan bekerja sebagai ojek payung? 

3. Apa alasan informan bekerja di usia muda? 

4. Apa alasan informan memilih bekerja sebagai ojek payung? 

5. Bekerja sebagai ojek payung atas inisiatif siapa? Sendiri, disuruh orang 

tua, atau diajak teman sebaya? 

6. Darimana informan mengetahui pekerjaan tersebut? 

7. Lokasi bekerja sebagai ojek payung dimana saja?  

8. Menurut informan bekerja sebagai ojek payung tersebut 

menguntungkan atau merugikan? Jika menguntungkan sebutkan, jika 

merugikan sebutkan? 

9. Apakah informan memasang tarif ojek payung? 

10. Berapa penghasilan dari bekerja sebagai ojek payung? Digunakan 

untuk apa? 

11. Apakah pekerjaan ojek payung menganggu aktivitas belajar informan? 

12. Apakah anda melakukan pekerjaan selain bekerja sebagai ojek 

payung? 

 

C. PEMAKNAAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG 

1. Makna bekerja itu apa? Apakah ojek payung ini menurut anda dapat 

dikatakan sebagai salah satu contoh pekerjaan? 

2. Apakah dengan melakukan bekerja sebagai ojek payung kehidupan 

informan menjadi lebih baik? 

3. Bagaimana kondisi ekonomi informan setelah bekerja sebagai ojek 

payung? Apakah terdapat perubahan? 

4. Menurut informan sepenting apakah bekerja sebagai ojek payung? 

5. Apakah informan mengetahui dampak negatif dan positif serta resiko 

bekerja sebagai ojek payung? 

6. Bagaimana tanggapan teman anda ketika mengetahui anda bekerja 

sebagai ojek payung? 

7. Apakah informan memiliki keinginan untuk berhenti bekerja sebagai 

ojek payung? 
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Transkrip Informan I (Yonanta) 

Nama     : Yonanta 

Usia     : 13 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Gubeng Klingsingan 

Jumlah Saudara   : 5 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 1 SMP 

Waktu Wawancara  : 02 Februari 2019, Pukul 14.40 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : Y(informan) 

         : F(peneliti) 

 

Y : Mas, ojek payung mas? 

F : Sini dek, aku mau tanya-tanya buat skripsi ku tentang pekerja ojek 

payung boleh? 

Y : Oiya boleh mas. 

F : Tapi cari tempat yang teduh dulu dek, dimana ya? 

Y : Disitu mas, di mcd tapi diluarnya. 

F : Oke dek. 

Y : Mau tanya-tanya apa mas, lama ta? *sambil menggigil kedinginan* 

F : Kamu kedinginan ta dek?  

Y : Hehe iya mas. 

F : Yaudah berteduh disini dulu dek. 

Y : Iya mas. *sambil menggosokkan kedua tangannya* 

F : Dek ini aku mau tanya-tanya tentang pekerjaanmu sebagai ojek payung, 

enggak    lama kok cuman 10 menitan. 

Y : Iya mas silahkan. 
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F : Namamu siapa dek? 

Y : Namaku Yonanta mas. 

F : Sekolah kelas berapa dek? 

Y : Kelas 2 SMP mas. 

F : Sekolah dimana? 

Y : Di SMP Mardi Putera mas. 

F : Oh, di jalan tambang boyo itu ya dek? 

Y : Iya bener mas, daerah pacar kembang situ. 

F : Oiya rumahmu dimana dek? 

Y : Di gubeng klingsingan mas. 

F : Oh, kamu berapa bersaudara dek? 

Y  : 5 bersaudara mas. 

F : Banyak juga ya dek. 

Y : Hehe iya mas. 

F : Kalau boleh tahu, bapak ibu kerja apa dek? 

Y : Bapak sopir mobil box mas. 

F : Kalau ibuk? 

Y : Ibu gak kerja mas. 

F : Dek, sejak kapan kamu bekerja sebagai ojek payung? 

Y : Sejak SD mas, tapi baru kerja ojek payung lagi mulai tahun kemarin, 

soalnya baru balik dari kalimantan. 

F : Loh, ngapain ke kalimantan dek? 

Y : Ketemu ibu mas, ibu saya tinggal disana. 

F : Tinggal di gubeng klingsingan sama siapa dek? 

Y : Sama nenek mas. 
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F : Loh, kenapa kok gak sama bapak ibu? 

Y : Bapak ibu lagi ada masalah keluarga mas, jadi ibu pergi ke kalimantan. 

F : Yang sabar ya dek. 

Y  : Hehe iya makasi mas. 

F : Apa alasan kamu bekerja di usia muda? 

Y : Ya, biar bisa cari uang mas, belajar mandiri, gak minta uang banyak-

banyak, soalnya tinggal sama mbah sama bapak, ibu di kalimantan. 

F :  Mengapa adek lebih memilih bekerja sebagai ojek payung? 

Y : Mengisi waktu luang mas, daripada main hujan-hujanan mending dibuat 

kerja, kerjae lebih enak, lebih simpel, cuman nganterin orang pake payung, 

langsung di beri upah mas, kadang dikasih upah lebih. 

F : Bekerja sebagai ojek payung atas kemauan siapa? Diri sendiri, disuruh 

orang tua, atau diajak temen sebaya? 

Y : Dulu kerja ojek payung ini ikut-ikutan teman mas, lama-lama inisiatif 

sendiri. 

F : Darimana adek mengetahui pekerjaan tersebut? 

Y : Dari liat temen-temen rumah mas, bawa payung buat kerja terus dapet 

uangnya lumayan 

F : Biasanya kerja ojek payung dimana aja dek? 

Y : Di delta sini aja mas deket rumah 

F :  Menurutmu pekerjaan ojek payung gini menguntungkan apa merugikan? 

Y : Ya menguntungkan mas, kerjaannya simpel, ngojeki orang pake payung 

langsung dapet uang 

F : Kamu pasang tarif berapa dek biasanya? 

Y : Aku gak pernah pasang tarif mas, bayar seikhlasnya aja mas. 

F : Berarti kalau kamu dikasih berapapun, kamu terima? 

Y : Iya mas. 

F : Kalau ngojeki payung penghasilannya sehari berapa dek? 
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Y : Tergantung hujannya mas, kalau hujannya lama ya dapat uangnya 

banyak, pernah waktu itu sehari dapat 80 ribu. 

F : Dibuat apa uangnya itu dek? 

Y : Kadang ditabung, kadang dibuat jajan dan beli ini itu mas biar gak terlalu 

banyak minta orang tua 

F : Apakah pekerjaan ini menganggu aktivitas belajarmu dek? 

Y : Ya gak lah mas, soalnya aku kerjanya itu habis pulang sekolah. 

F : Terus waktu belajarmu kapan dek? 

Y : Ya malamnya mas, aku belajar sekalian ngerjain PR kalau ada PR. 

F : Kalau hujannya sampai malam, adek tetap ngojeki payung? 

Y : Iya mas, tapi maksimal ya sampai maghrib, kalau lebih dari maghrib 

nanti bakal dimarahi. 

F : Emangnya kalau habis kerja malamnya masih tetep belajar dek? 

Y : Iya lah mas. 

F : Belajar sendiri atau disuruh orang tua dek? 

Y : Ya kadang-kadang kalau ada PR belajar sendiri, kalau gak ada PR 

nunggu disuruh nenek mas baru belajar hehe. 

F : Oh begitu ya dek. 

Y : Iya mas.  

F : Oh iya dek, kamu ada pekerjaan lain gak selain ojek payung? 

Y : Gak mas. 

F : Dek aku mau tanya, awal adek kerja ojek payung itu gimana? 

Y : Gini mas mbiyen aku dijak koncoku mas, soale konco omahku akeh seng 

kerjo ojek payung pas udan mas, akhire aku melu kerjo, ternyata penghasilan ne 

lumayan mas 

F : Lalu menurutmu adek arti bekerja itu apa? 

Y : Berusaha hidup mandiri, gak tergantung sama orang tua terus. 
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F : Selama bekerja sebagai ojek payung, kehidupanmu terutama dalam hal 

keuangan menjadi lebih baik? 

Y : Iya mas lebih baik, lebih baik kalau hujan terus mas dapat uang banyak 

hehe 

F : Menurut adek sepenting apa bekerja sebagai ojek payung? 

Y : Penting mas, bisa dibuat jajan, lagian sudah turun temurun di gubeng 

klingsingan ini, sudah tradisi, itu ada tetangga saya mas udah bapak-bapak punya 

anak, anaknya diajak jadi ojek payung juga. 

F : Kamu tau kalau pekerjaanmu ini ada dampak negatif dan positifnya? 

Y : Iya tau mas, dari negatif dulu ya mas, negatifnya sakit pusing, pilek mas, 

kadang juga sampai dipukul satpam. Positifnya bisa cari uang sendiri, rejeki 

sendiri, membantu orang tua, hidup mandiri 

F : Loh kok bisa sampai dipukul satpam segala dek? 

Y  : Iya mas, kan ada batas e kalau nunggu pelanggan yang mau minjem 

payung, lah kadang aku sama temen-temen itu gak sengaja ngelebihi batas e mas, 

awal e cuman dimarah-marahi, tapi sama temen-temen malah diejek satpam e, 

akhire aku sama temen-temen dipukul pakai tongkat. 

F  : Lain kali kalau dimarahi satpam jangan malah diejek ya. 

Y : Oke siap mas 

F : Gimana tanggapanmu kalau misalnya ada temenmu yang tau kalau kamu 

kerja sebagai ojek payung? 

Y : Ya gapapa mas, santai aja lagian aku kerja buat nyari uang, dan 

pokoknya kerjaan ku halal. 

F : Dek kamu ada keinginan gak untuk berhenti bekerja sebagai ojek 

payung? 

Y : Belum mas, soale rejeki ini mas, karena ujan kan 6 bulan sekali kan ya, 

jadi lumayan lah penghasilannya, nanti kalau udah musim kemarau ya istirahat 

mas. 

F : Oh begitu ya dek, kalau begitu terima kasih ya buat informasi dan 

waktunya. 

Y : Oke mas, sama-sama. 
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Transkrip Informan II (Kevin) 

Nama     : Kevin 

Usia     : 14 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Gubeng Klingsingan 

Jumlah Saudara   : 3 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 2 SMP 

Waktu Wawancara  : 02 Februari 2019, Pukul 15.09 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : K(informan) 

         : F(peneliti) 

 

K : Mas, payung ta? 

F : Iya sini dek 

K : Mas e mau pinjem payung ta? 

F : Enggak dek, tapi aku mau minta tolong  

K : Minta tolong apa mas? 

F : Minta tolong tugas buat skripsi ku, jadi kamu tak tanya-tanyai seputar 

pekerjaan mu sebagai ojek payung, boleh? 

K : Oh iya boleh mas 

F : Yaudah dek, sini berteduh dulu 

K : Iya mas, masnya ini skripsi ya? Kuliah dimana mas? 

F : Iya skripsi dek, kuliah di UNAIR 

K : Oh, iya iya mas saya tau UNAIR 

F : Iya dek, namamu siapa dek? 

K : Kevin mas 
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F : Sekolah kelas berapa dek? 

K : Kelas 2 SMP mas 

F : Rumahmu dimana dek? 

K : Gubeng klingsingan gang 2 mas 

F:  Loh sama kayak anak yang tadi aku wawancarai namanya yonanta 

K : Oh, iya mas aku kenal, itu satu kampung sama aku. 

F : Memang di kampungmu banyak anak-anak yang kerja ojek payung ya 

dek? 

K : Iya mas banyak, daripada nganggur pas musim hujan, mending kerja aja 

mas hehe dapet uang 

F : Oh iya iya dek, jumlah saudara mu berapa? 

K : 3 bersaudara mas 

F : Kalau boleh tahu bapak, ibu kerja apa dek? 

K : Bapak kerja satpam mas, kalau ibuk gak kerja. 

F : Oiya dek sejak kapan kamu kerja ojek payung? 

K : Sudah lama mas, sejak SD 

F : Apa alasanmu bekerja di usia muda dek? 

K : Buat bantu orang tua mas, ngeringanin beban orang tua 

F : Kalau alasanmu memilih bekerja jadi ojek payung kenapa dek? 

K : Ya buat ngisi waktu luang mas saat musim hujan daripada nganggur 

dirumah. 

F : Bekerja sebagai ojek payung atas kemauan siapa dek? 

K : Diri sendiri mas, soalnya liat banyak temen-temen sekampung pada kerja 

ojek payung pas musim hujan, jadi pingin kerja juga 

F : Adek tau pekerjaan ojek payung dari siapa? 

K : Dari temen-temen rumah kampung mas 
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F : Kerja ojek payung dimana aja dek? 

K : Di sekitaran delta sini aja mas, soalnya disini kan pusat perbelanjaan 

terus dekat rumah juga 

F : Menurut adek pekerjaan ojek payung ini menguntungkan atau 

merugikan? 

K : Menguntungkan mas, bisa dapat penghasilan sendiri, dapat uang jajan 

tambahan sendiri, terus biar mandiri pas masih usia sekolah 

F : Adek biasanya masang tarif berapa? 

K : Gak masang tarif mas. 

F : Berarti kalau dikasih berapa pun kamu terima dek? 

K : Iya mas, pokok enggak 2ribu 

F : Loh kenapa, katanya gak masang tarif? 

K : Iya minimal dikasih 5ribu lah mas, kalau 2ribu tak suruh balik orangnya, 

gak sebanding sama ujan-ujannya soalnya mas. 

F : Berarti adek memasang tarif 5ribu 

K : Hehe iya begitu lah mas. 

F : Kalau bekerja ojek payung gini penghasilannya sehari berapa dek? 

K : 50ribuan mas. 

F : Dibuat apa itu uangnya dek? 

K : Buat njajan mas, buat sangu sekolah juga, kalau ada uang gini aku gak 

minta orang tua mas. 

F : Loh gak dikasih uang saku sama orang tua dek? 

K : Ya dikasih mas, tapi kalau minta-minta uang tambahan lagi ya sungkan 

mas. 

F : Uangnya gak dibuat aneh-aneh kan? 

K : Ya gak lah mas. 

F : Yang bener dek? 
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K : Iya bener mas, kalau dibuat aneh-aneh ketauan sama orang tua malah gak 

dikasih sangu aku mas. 

F : Yaudah sip, kerjaan ojek payung ini ganggu aktivitas belajarmu ga dek? 

K : Ya gak mas, soale aku kerjanya kan pulang sekolah, pulang sekolahku 

kan siang mas. 

F : Kalau abis ngojek payung gitu tetep belajar? 

K : Iya tetep belajar lah mas. 

F : Kapan belajarnya? 

K : Ya malamnya mas. 

F : Masa iya dek? Kalau hujan sampai malam gimana? 

K : Iya mas tetep belajar, aku kalau maghrib gitu sudah pulang sama temen-

temen mas, takut kemalaman terus juga takut ada apa-apa di jalan mas. 

F : Kalau belajar itu karena disuruh orang tua atau kemauanmu sendiri? 

K : Ya kalau disuruh orang tua aja mas hehe. 

F : Oh begitu ya dek 

K : Iya mas. 

F : Adek ada pekerjaan selain ojek payung? 

K : Tidak ada mas. 

F : Dek  awal adek kerja jadi ojek payung itu gimana si? 

K : Awale aku ndelok konco-konco kampungku kok akeh seng kerjo ojek 

payung pas udan-udan mas yawes akhire aku melu kerjo ae daripada nganggur 

nang omah mas, itung-itung kerjo sambil kumpul ambek arek kampung 

F : Menurutmu arti bekerja itu apa dek? 

K : Usaha buat nyari uang mas, biar bisa tau susahnya nyari uang, terus biar 

bisa meringankan beban orang tua. 

F : Menurutmu ojek payung ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh 

pekerjaan? 

K : Ya bisa mas, soale menghasilkan uang dan pekerjaan ini halal. 
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F : Selama kerja sebagai ojek payung kehidupanmu menjadi lebih baik dek? 

K : Iya lebih baik mas, soalnya ortu ku sendiri sudah mencukupi, tapi aku 

gak mau membebani ortu. 

F : Ortu mu tau kalau kamu bekerja ojek payung? 

K : Ya tau mas. 

F : Terus kamu gak dilarang kerja ojek payung? 

K : Awalnya dilarang mas, tapi aku bandel tiap ujan pengen kerja, daripada 

ujan-ujan gak dapet apa-apa. Lama-lama ya dibolehin mas. 

F : Menurutmu penting banget ya dek kerja ojek payung ini? 

K : Iya penting mas, kapan lagi ujan-ujan sama temen-temen terus dapet 

uang. 

F : Tapi kamu tau kan dek kalau pekerjaanmu ini ada dampak positif sama 

negatifnya? 

K : Iya tau mas, negatifnya bisa sakit kalau kena ujan, kalau ujan angin takut 

ada apa-apa di jalan mas, misale tiba-tiba pohon tumbang, pernah juga sampai 

dipukul satpam kalau ngelewati batas masuk mall. Kalau positifnya ya dapet uang 

mas hehe. 

F : Kok bisa sampai dipukul satpam segala dek? 

K : Awalnya anak-anak dibilangin mas kalau gak boleh ngelewati garis batas 

masuk mall, terus anak-anak bandel, dimarahi sama satpamnya. 

F : Terus dek? 

K : Habis satpame marah, malah di jarak sama anak-anak mas, sampai 

dipukul pakai tongkate. 

F : Wah, lain kali jangan kayak gitu dek, bahaya loh. 

K : Iya siap mas. 

F : Oiya dek, gimana tanggapanmu kalau temen-temenmu tau kamu kerja 

ojek payung di delta? 

K : Biasa aja mas, soale semua temenku sudah tau kalau aku kerja ojek 

payung. 
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F : Oh begitu, kira-kira kamu ada keinginan gak buat berhenti bekerja ojek 

payung? 

K : Enggak mas, soale pekerjaan ini pekerjaan musiman penghasilannya juga 

lumayan buat pegang-pegangan kalau lagi gak ada uang. 

F : Oh begitu ya dek, kalau begitu terima kasih ya buat informasinya. 

K : Ya, sama-sama mas. 
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Transkrip Informan III (Alfa) 

Nama     : Alfa  

Usia     : 14 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Gubeng Klingsingan 

Jumlah Saudara   : 8 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 2 SMP 

Waktu Wawancara  : 02 Februari 2019, Pukul 15.30 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : A(informan) 

         : F(peneliti) 

 

Setelah peneliti keluar dari Mall Delta Plaza hendak menuju ke parkiran 

sepeda motor, ada anak-anak yang menawari payung supaya peneliti tidak terkena 

hujan selama perjalanan menuju ke parkiran sepeda motor. 

A : Mas, payung nggih? 

F : Iya dek, tapi kamu mau bantu skripsiku gak? 

A : Bantu gimana mas? 

F : Kamu nanti tak tanya-tanyai tentang pekerjaanmu sebagai ojek payung 

ini. 

A : Oh iya gapapa mas, monggo. 

F : Oiya, namamu siapa dek? 

A : Namaku Alfa mas. 

F : Tinggal dimana? 

A : Di Gubeng Klingsingan mas. 

F : Loh daritadi kok kebanyakan alamatnya di gubeng klingsingan ya dek. 

A : Iya mas disini kebanyakan dari gubeng klingsingan. 
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F : Tadi aku habis tanya-tanya sama temenmu namanya Yonanta sama 

Kevin, kamu kenal dek? 

A : Oh, ya kenal mas, itu teman sekampung kok. 

F : Berarti temen-temen rumahmu kalau hujan gini pada kerja ojek payung 

semua dek? 

A : Iya mas daripada nganggur dirumah. 

F : Oh iya dek, langsung ke pertanyaan aja ya biar gak lama-lama. 

A : Iya mas. 

F : Kamu berapa bersaudara dek? 

A : 8 bersaudara mas 

F : Kalau boleh tahu bapak, ibu kerja apa dek? 

A : Bapak kuli mas, ibu gak kerja. 

F : Sekarang kamu kelas berapa dek? 

A : Kelas 8 SMP mas. 

F : Sejak kapan adek bekerja ojek payung? 

A : Barusan mas, kelas 7 SMP kemarin. 

F : Apa alasan adek bekerja di usia muda? 

A : Ya supaya gak nyusahin orang tua mas, biar gak minta-minta uang ke 

orangtua lagi. 

F : Kenapa adek memilih kerja ojek payung? 

A : Soalnya kerjanya gampang mas, cari uangnya lebih mudah dari kerjaan 

yang lain, cuman nganterin pelanggan terus dapat uang. 

F : Bekerja ojek payung ini atas kemauan siapa dek? 

A : Kemauan diri sendiri mas. 

F : Adek tahu pekerjaan ojek payung ini darimana? 

A : Dari temen-temen rumah mas, di gubeng klingsingan sudah turun 

temurun pekerjaan ojek payung ini mas. 
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F : Berarti ojek payung yang di delta ini tempat tinggalnya di gubeng 

klingsingan semua ya dek? 

A : Iya mas. 

F : Kerja ojek payung dimana saja dek? 

A : Sekitar delta sama parkiran monkasel mas. 

F : Menurut adek pekerjaan ojek payung itu menguntungkan atau 

merugikan? 

A : Menguntungkan mas, hasile bisa dibuat simpanan, bisa buat beli barang-

barang keinginanku mas. 

F : Barang-barang keinginanmu misalnya apa dek? 

A : Ya kalau pingin sepatu, gak minta uang orang tua lagi mas. 

F : Adek biasanya pasang tarif ojek payung berapa? 

A : Aku gak masang tarif mas, seikhlasnya aja. 

F : Meskipun diberi seribu kamu terima? 

A : Iya mas, berapapun tak terima, soalnya kadang aku diberi uang lebih 

mas, nganterin dari delta ke sinarmas situ kadang dikasih 40ribu gitu. 

F : Oh iya dek, sehari dapat berapa penghasilannya? 

A : Tergantung hujannya mas, tapi paling banyak pernah dapat 85ribu. 

F : Dibuat apa itu dek uangnya? 

A : Dibuat beli lauk kalau dirumah kehabisan lauk mas, kadang buat beli 

beras juga, buat memenuhi kebutuhan keluarga kan saudaraku juga masih banyak 

mas, buat keluar sama teman, terus buat kebutuhan sekolah juga mas, kalau ada 

bayar kas, buku lks gitu mas. 

F : Bagus dek, yang penting gak dibuat aneh-aneh kan uangnya. 

A : Ya gak lah mas. 

F : Dek pekerjaan ojek payung ini ganggu aktivitas belajarmu gak? 

A : Hmm enggak mas. 

F : Kenapa gak ganggu? 
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A : Soalnya kan aku kerjanya sama temen-temenku itu biasanya siang pulang 

sekolah kalau gak sore mas tergantung hujannya kapan gitu. 

F : Kalau hujannya malam km tetep ngojeki payung dek? 

A : Gak mas, gak dibolehi orang tua kalau udah malam. 

F : Terus kalau habis ngojeki payung, malamnya km tetep belajar dek? 

A : Ya kadang belajar kalau ada PR doang mas. 

F : Gak dimarahi orang tua kalau gak belajar dek? 

A : Ya dimarahi mas disuruh belajar, kalau gak belajar gak dibolehi ngojek 

payung lagi. 

F : Oh begitu ya dek, kamu ada pekerjaan lain gak selain ojek payung ini? 

A : Ada mas, ngamen. 

F : Biasanya ngamen dimana? 

A : Di Wonokromo. 

F : Jauhnya dek kalau dari gubeng. Naik apa? 

A : Ya jalan kaki mas sama temen-temen 

F : Temen-temen ojek payung juga? 

A : Bukan mas, sama temen-temen sekolah. 

F : Kapan kalau ngamen? 

A : Pokoknya kalau lagi posisi nganggur mas. 

F : Berarti kalau musim kemarau gitu kamu ngamen? 

A : Gak mesti mas, pokoke kalau lagi bener-bener nganggur aja. 

F : Awal adek kerja ojek payung itu gimana ceritanya? 

A : Aku awale diajak konco-konco omah mas, pas ujan kok konco-koncoku 

akeh seng udan-udan ambek gowo payung akhire aku kepingin melu sisan kerjo 

ojek payung mas. 

F : Menurutmu artinya bekerja itu apa dek? 
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A : Melatih untuk mencari jati diri mas, biar tau susahnya nyari uang. 

F : Ojek payung ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh pekerjaan? 

A : Iya mas, kan menghasilkan uang. 

F : Semenjak bekerja sebagai ojek payung, kehidupanmu lebih baik atau 

biasa-biasa saja dek? 

A : Lebih baik mas, aku jadi bisa bantu beli kebutuhan seperti beras, kadang 

juga beli lauk buat keluarga, daripada nganggur di rumah, menurutku nyusahin 

orang tua mas kalau nganggur dirumah, mending dibuat kerja aja. 

F : Menurut adek sepenting apa bekerja sebagai ojek payung? 

A : Penting banget mas, berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mas. 

F : Adek tau kalau pekerjaan ini punya resiko dan dampak positif maupun 

negatif? 

A : Iya tau mas, dampak positifnya itu senang mas bisa cari uang sendiri, 

bisa bantu kebutuhan keluarga, meringankan beban orang tua. Kalau dampak 

negatifnya itu kadang sakit adem panas mas. Payungnya juga kadang kebalik 

kena angin, kalau hujan angin. 

F : Gimana tanggapanmu kalau temenmu ada yang tau kalau kamu kerja 

sebagai ojek payung? 

A : Cuek aja mas, setel cuek, dia ngolokin cuek i ae mas, aku kerja buat 

nyari sandang pangan kok mas, toh kerjaan ku ini juga halal. 

F : Adek ada keinginan gak untuk berhenti menjadi ojek payung? 

A : Gak ada mas, soalnya aku masih pingin bantu kedua orang tua mas, 

pingin bahagiakan juga. 

F : Gitu ya dek, makasih ya buat informasinya. 

A : Iya sama-sama mas. 
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Transkrip Informan IV (Yovi) 

Nama     : Yovi 

Usia     : 11 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Gubeng Klingsingan 

Jumlah Saudara   : 4 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 5 SD 

Waktu Wawancara  : 02 Februari 2019, Pukul 16.06 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : Y(informan) 

         : F(peneliti) 

F : Dek ojek payung? 

Y : Iya mas. 

F : Mana payungmu katanya ojek payung? 

Y : Bentar mas tunggu, masih dipinjem teman. *sambil memanggil temannya 

untuk mengambil payung miliknya* 

F : Dek bisa bantu aku gak buat skripsi ku? 

Y : Bantu apa mas? 

F : Aku pingin tanya-tanya tentang pekerjaanmu ojek payung ini dek, boleh? 

Y : Oh iya silahkan mas, berarti ini gak jadi ojek payungnya mas? 

F : Jadi, tapi nanti aja kalau selesai tak tanya-tanyai. 

Y : Oke siap mas. 

F : Oiya namamu siapa dek? 

Y : Namaku Yovi mas. 

F : Tinggal dimana dek? 
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Y : Gubeng klingsingan mas. 

F : Pasti temennya Yonanta, Kevin sama Alfa ya? 

Y : Iya mas, temen rumah semua itu. 

F : Kamu berapa bersaudara dek? 

Y : 4 bersaudara mas 

F : Bapak, ibu kerja apa dek? 

Y : Bapak gojek mas, kalau ibu jualan gorengan dirumah. 

F : Kamu kelas berapa sekarang dek? 

Y : Kelas 5 SD mas. 

F : Oia dek langsung ke pertanyaan aja ya, sejak kapan adek bekerja sebagai 

ojek payung? 

Y : Barusan mas, sebulan yang lalu. 

F : Apa alasan adek bekerja di usia masih muda gini? 

Y : Ya biar bisa punya uang sendiri dan pingin bahagiain orang tua mas. 

F : Apa alasan adek bekerja sebagai ojek payung? 

Y : Gak ada kerjaan lagi yang gampang soalnya mas, ojek payung lebih 

gampang, tinggal mayungin orang, terus dapet uang. 

F : Bekerja sebagai ojek payung atas kemauan siapa dek? 

Y : Kemauan diri sendiri mas. 

F : Darimana adek tahu pekerjaan ojek payung ini? 

Y : Dari temen-temen rumah mas, temen rumah banyak yang kerja ojek 

payung soalnya. 

F : Kerja ojek payung dimana aja dek? 

Y : Di Delta sama Stasiun Gubeng Baru mas. 

F : Menurut adek bekerja sebagai ojek payung menguntungkan atau 

merugikan? 
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Y : Menguntungkan mas, biar dapat uang dan bisa membahagiakan orang tua 

juga. 

F : Adek masang tarif gak ke orang-orang yang mau pake payungmu? 

Y : Enggak mas. 

F : Seikhlasnya berarti? 

Y : Iya mas. 

F : Penghasilan sehari dapat berapa dek? 

Y : Pokoknya 50ribu lebih mas. 

F : Dibuat apa uangnya dek? 

Y : Dikumpulin mas, ditabung buat beli baju persebaya. 

F : Gak dimarahin ibuk ta uangnya buat beli baju persebaya? 

Y : Gak mas, soalnya uangnya dari hasil kerja sendiri, gak minta, kalau 

minta orang tua dimarahi. 

F : Kamu suka banget sama persebaya ta dek? 

Y : Iya suka banget mas, makanya aku belain kerja biar dapat beli bajunya 

tanpa minta-minta sama orang tua. 

F : Pekerjaan ojek payung ini ganggu belajarmu gak dek? 

Y : Gak mas. 

F : Kenapa kok gak ganggu? 

Y : Ya soalnya kerjanya pas musim hujan aja, terus kalau ngojeki payung itu 

sepulang sekolah. 

F : Lah kalo adek abis kerja ojek payung gitu malamnya tetep belajar? 

Y : Iya mas, kalau gak belajar dimarahi ibuk. 

F : Berarti belajarnya nunggu disuruh ibuk? 

Y : Iya mas. 

F : Apakah adek ada pekerjaan lain selain ojek payung? 
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Y : Gak mas. 

F : Dek aku mau tanya, adek kok bisa kerja ojek payung itu gimana 

awalnya? 

Y : Aku kerja sek tas iki mas iku awal e diajak temen-temen pas musim 

hujan diajak ambek mas Yonanta ambek mas Kevin 

F : Menurutmu arti bekerja itu apa dek? 

Y : Kerja itu usaha supaya dapat uang mas. 

F : Kalau ojek payung ini dapat dikatakan salah satu contoh pekerjaan ta 

dek? 

Y : Iya dapat mas, soalnya kan menghasilkan uang. 

F : Selama kerja ojek payung, kehidupanmu menjadi lebih baik atau biasa 

saja dek? 

Y : Ya lumayan lebih baik mas, aku jadi punya tabungan uang sendiri, terus 

dari uang tabungan itu bisa buat beli barang-barang keinginanku 

F : Menurut adek penting ta pekerjaan ojek payung ini? 

Y : Penting banget mas, biar dapet uang biar bisa bahagiain kedua ortu ku 

mas. 

F : Kamu tau dampak positif dan negatif kerja sebagai ojek payung? 

Y :  Iya tau mas, dampak positifnya bisa meringankan beban orang tua mas, 

dampak negatifnya sering sakit-sakitan mas kena air hujan. 

F : Kalau temen adek ada yang tau ternyata adek kerja ojek payung, gimana 

tanggapannya? 

Y : Biasa aja mas, soalnya temenku banyak juga yang kerja ojek payung. 

F : Adek ada keinginan gak buat berhenti kerja ojek payung? 

Y : Gak ada mas, soalnya gak ada kerjaan lagi yang gampang mas. 

F : Yaudah dek, makasih ya buat informasinya 

Y : Ya sama-sama mas.  
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Transkrip Informan V (Riko) 

Nama     : Riko 

Usia     : 14 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Gubeng Klingsingan 

Jumlah Saudara   : 2 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 2 SMP 

Waktu Wawancara  : 03 Februari 2019, Pukul 13.40 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : R(informan) 

         : F(peneliti) 

 

R : Mas, payung ta? 

F : Gak dek, tapi kamu bisa bantu aku ta? 

R : Bantu apa mas? 

F : Jadi aku kan mau ngerjain skripsi tentang pekerja ojek payung gitu, nanti 

kamu tak tanya-tanyai seputar pekerjaan ojek payung. 

R : Oh iya gakpapa mas. 

F : Cari tempat yang teduh dek, dimana ya? 

R : Disitu ae mas depannya yoshinoya ada tempat kotak an, teduh disana. 

F : Oke ayo kesana dek. 

Peneliti dan informan berjalan menuju ke smooking room yang disediakan oleh 

restoran siap saji yoshinoya, setelah sesampainya di smooking room, peneliti 

memulai pertanyaan terhadap informan tentang pekerjaan ojek payung.  

F : Oia dek belum kenalan, namamu siapa? 

R : Riko mas. 

F : Tinggal dimana dek? 
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R : Deket sini mas, di gubeng klingsingan. 

F : Kok dari kemarin aku ketemu ojek payung dari gubeng klingsingan 

semua ya dek? 

R : Hehe iya emang banyak mas temen-temen rumahku yang kerja ojek 

payung di Delta sini. 

F : Pantesan, katanya disana udah turun-temurun kerja ojek payungnya? 

R : Iya mas, kayak tradisi gitu. 

F : Oia dek kamu berapa bersaudara? 

R : 2 bersaudara mas 

F : Bapak ibuk kerja apa dek? 

R : Bapak jualan nasi goreng mas, ibuk bantu bapak kalau jualan nasi 

goreng. 

F : Oia sekarang kamu kelas berapa dek? 

R : Kelas 2 SMP mas. 

F : Oke, langsung ke pertanyaan inti ya dek? Sejak kapan kamu bekerja 

sebagai ojek payung? 

R : Kerja ojek payung ini udah lama mas, sejak aku SD 

F : Apa alasanmu bekerja di usia muda dek? 

R : Alasan kerja soalnya uang sanguku gak mencukupi mas. Sungkan minta 

orang tua terus. 

F : Apa alasanmu memilih pekerjaan ojek payung ini dek? 

R : Kerjanya gampang mas, lagian kerja sampingan kalau musim hujan aja, 

lumayan buat tambahan sangu sekolah. 

F : Bekerja ojek payung atas kemauan siapa dek? 

R : Diri sendiri mas. 

F : Tahu pekerjaan ojek payung ini darimana dek? 

R : Dari temen-temen rumah mas. 
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F : Kerja ojek payung biasanya dimana aja dek? 

R : Di Delta aja mas. Deket rumah soalnya. 

F : Menurut adek pekerjaan ojek payung ini menguntungkan atau 

merugikan? 

R : Menguntungkan mas. Soalnya aku bisa dapat uang tambahan buat sangu 

sekolah. 

F : Kamu pasang tarif gak dek buat orang-orang yang mau pinjem 

payungmu? 

R : Gak mas. 

F : Penghasilan sehari dari ojek payung dapat berapa dek? 

R : Sekitar 50ribu mas. 

F : Dibuat apa uangnya dek? 

R : Dibuat jajan, dibuat makan mas. 

F : Pekerjaan ojek payung ini ganggu aktivitas belajarmu gak dek? 

R : Gak kok mas. 

F : Kamu tetep belajar kalau habis kerja ojek payung? 

R : Tergantung mas, kalau habis kerja badan capek semua ya gak belajar. 

F : Kalau gak belajar gak dimarahin ortu dek? 

R : Gak mas pokoknya bilang ke ortu. 

F : Oh gitu ya dek, kamu ada pekerjaan lain gak yang kamu lakuin selain 

ojek payung? 

R : Gak ada mas, cuman ojek payung aja. 

F : Dek awal mula bekerja ojek payung itu gimana? 

R : Diajak arek-arek iki mas,pas udan-udan arek-arek mampir omahku aku 

diajak kerjo ngojeki payung ambek menyisan dolen karo arek-arek 

F : Oh gitu kalau menurut adek arti bekerja itu apa? 

R : Bekerja itu usaha supaya dapat uang mas. 
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F : Kalau ojek payung ini dapat dikatakan salah satu contoh pekerjaan ta 

dek? 

R : Ya bisa mas, selama itu menghasilkan uang itu namanya pekerjaan. 

F : Selama adek bekerja sebagai ojek payung, kehidupan adek menjadi lebih 

baik, atau biasa saja? 

R : Biasa saja mas, soalnya udah dicukupi orang tua juga, cuman jajanku ini 

rada boros mas, jadi sungkan kalau minta uang jajan tambahan. 

F : Menurutmu pekerjaan ojek payung ini penting atau tidak dek? 

R : Gak seberapa penting mas, cuman nungguin hujan aja mas sambil ngisi 

waktu luang daripada nganggur dirumah pas musim hujan, mending dibuat kerja 

aja, dapat uang. 

F : Adek tau pekerjaan ojek payung ini ada dampak positif sama negatifnya? 

R : Iya tau mas, dampak positifnya itu bisa dapat uang jajan tambahan tanpa 

minta orang tua lagi, kadang kalau ada orang yang baik gitu saya dikasih uang 

lebih mas. Kalau dampak negatifnya takut kalau hujan angin mas, kadang payung 

sampai kebalik kena angin, terus sakit-sakitan kalau habis kerja gitu mas. 

F : Gimana tanggapanmu kalau ada temenmu yang tau kamu kerja ojek 

payung? 

R : Ya gapapa mas, ga malu aku mas, soalnya nyari uang. 

F : Kamu ada keinginan gak buat berhenti bekerja ojek payung? 

R : Gak ada mas, soalnya enak bisa kumpul sama temen-temen, bisa ketemu, 

kenalan sama anak-anak dari daerah lain yang kerja ojek payung di Delta sini. 

F : Oh gitu ya dek, makasih ya buat waktu sama informasinya. 

R : Iya sama-sama mas. 
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Transkrip Informan VI (Kiky) 

Nama     : Kiky 

Usia     : 15 Tahun 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : Plemahan, Kedungdoro 

Jumlah Saudara   : 8 bersaudara 

Pendidikan    : Kelas 3 SMP 

Waktu Wawancara  : 07 Februari 2019, Pukul 15.40 WIB 

Pelaku dalam wawancara  : K(informan) 

         : F(peneliti) 

 

Ketika peneliti hendak keluar dari Mall Tunjungan Plaza menuju ke parkiran 

sepeda motor, banyak anak-anak ojek payung yang menawarkan payungnya 

kepada pengunjung Mall Tunjungan Plaza yang hendak menuju ke parkiran 

sepeda motor. Peneliti pun juga ditawari untuk memakai jasa payungnya agar 

tidak terkena hujan saat berjalan menuju parkiran sepeda motor. 

K : Mas, payung mas? 

F : Iya boleh dek. 

K : Iya ini mas payungnya *sambil memberikan payungnya* 

F : Dek sini payungnya dipake berdua sama aku. 

K : Gausah mas. 

F : Sini gapapa dek, sekalian aku minta tolong. 

K : Minta tolong apa mas? 

F : Minta tolong buat bantu skripsiku. 

K : Oiya mas, bantu apa yah?  

F : Jadi aku mau tanya-tanya pekerjaanmu ojek payung buat tugas kuliahku. 
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K : Oalah iya mas. 

F : Oia namamu siapa dek? 

K : Namaku Kiky mas. 

F : Tinggal dimana dek? 

K : Di Plemahan mas. 

F : Dimana itu Plemahan? 

K  : Daerah Kedungdoro situ mas. 

F : Oalah iya dek, lumayan ya dari sini. 

K : Iya mas. 

F : Oia kamu kelas berapa dek? 

K : Kelas 3 SMP mas. 

F : Sekolah dimana? 

K : Di SMPN 4. 

F : Oh yang depannya Siola itu ya? 

K : Iya bener mas. 

F : Oia dek, kalau boleh tahu bapak ibuk kerja apa? 

K : Bapak ibuk sudah meninggal mas. 

F : Inalillahi wainailaihi rojiun, sejak kapan dek? 

K : Bapak meninggal pas aku kelas 3 SD mas, kalau ibuk meninggal pas aku 

kelas 5 SD. 

F : Lah sekarang tinggal sama siapa dek? 

K : Sama budhe dan pakdhe mas. 

F : Oh iya Kamu berapa bersaudara dek? 

K : 8 Bersaudara mas. 

F : Ikut budhe sama pakdhe juga dek? 
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K : Iya mas. 

F : Pakdhe sama budhe kerja apa dek? 

K : Pakdhe kerja kayak bikin kalung-kalung tentara gitu mas, kalau budhe 

gak kerja. 

F : Oia dek langsung ke pertanyaan inti aja ya. Kamu kerja ojek payung ini 

sejak kapan? 

K : Iya mas. Sudah lama mas sejak kelas 5 SD. 

F : Apa alasan adek bekerja di usia muda? 

K : Cari uang mas buat sangu. 

F : Pakdhe sama budhe tau kalau adek kerja ojek payung? 

K : Iya tau mas. 

F : Terus adek dibolehi kerja? 

K : Iya boleh mas, buat tambahan uang jajan. 

F : Mengapa memilih bekerja sebagai ojek payung dek? 

K : Gaada kerjaan lagi yang bisa aku lakuin mas, kalau hujan dibuat kerja 

aja. 

F : Bekerja ojek payung atas kemauan siapa dek? 

K : Kemauan sendiri mas. 

F : Tahu pekerjaan ojek payung ini darimana dek? 

K : Dari mas, soale mas dulu kerja ojek payung. 

F : Sekarang masnya kerja apa dek? 

K : Jualan pentol mas. 

F : Jualan pentol sendiri apa kayak disuruh orang jualin nanti disetor ke 

bosnya? 

K : Iya disuruh jualin gitu mas, nanti setoran ke bosnya. 

F : Kok kamu gak bantuin masmu aja dek? 
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K : Bantu mas kalau musim kemarau aja, kalau hujan gini aku kerja ojek 

payung aja mas, lumayan buat nambahi uang sangu sekolah. 

F : Kamu kerja ojek payung dimana aja dek? 

K : Di Tunjungan Plaza aja mas, jadi gak buang-buang waktu soalnya deket 

rumah. 

F : Menurut adek pekerjaan ojek payung ini menguntungkan atau 

merugikan? 

K : Menguntungkan mas, bondo hujan-hujan an aja, mayungi orang, terus 

dapat uang. 

F : Kamu masang tarif gak dek? 

K : Kadang masang mas kalau lagi butuh uang nemen. 

F : Berapa biasanya dek? 

K : 10-15 ribu mas, kalau gak butuh uang nemen ya seikhlasnya. 

F : Sehari dapat penghasilan berapa dek dari ojek payung ini? 

K : 100 ribu lebih mas. 

F : Uangnya dibuat apa dek? 

K : Ya kadang dibuat sangu sekolah mas biar gak minta budhe terus, 

sungkan kalau minta terus, kadang juga buat keperluan sekolah, beli buku tulis, 

lks, bayar uang kas. 

F : Tapi kamu tetap dikasih uang sangu kan sama budhe mu? 

K : Iya tetep dikasih uang sangu mas, cuman kalau ada kebutuhan lain kayak 

bayar uang kas kelas itu pake uang sendiri aja mas. 

F : Pekerjaan ini ganggu aktivitas belajarmu gak? 

K : Ya gak ganggu mas, soalnya aku kerja ojek payung ini sepulang sekolah, 

pokoknya abis pulang sekolah pamit sama budhe terus berangkat kerja mas. 

F : Sepulang bekerja ojek payung masih belajar? 

K : Iya mas, aku kan udah kelas 3 mau unas, jadi mau gak mau tiap malam 

harus belajar. 
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F : Oia dek, udah mulai try out ya? 

K : Iya mas. 

F : Tapi kalau hujannya sampai malam km tetep ngojek sampai malam juga? 

K : Ya gak mas, pokoknya jam 7 an lah maksimal aku udah harus pulang, 

soalnya kan aku udah kelas 3 lagi banyak kegiatan kayak try out, ujian praktek 

gitu mas. 

F : Oia dek, semangat ya dek 

K : Iya makasih mas. 

F : Dek, kamu ada pekerjaan lain gak selain ojek payung ini? 

K : Ada, bantuin mas jual pentol kalau musim kemarau. 

F : Dek awal mula kerja ojek payung itu gimana ceritanya? 

K : Awale aku liat temen-temenku mas, kok banyak anak-anak yang ujan-

ujan pergi ke arah TP, terus gak lama aku dibilangin masku kerja ojek payung ae 

gawe ngisi waktu luang daripada gak lapo-lapo nang omah 

F : Terus menurut adek arti bekerja itu apa? 

K : Hmm apa ya mas, ya usaha buat dapet uang gitu. 

F : Apakah kehidupanmu menjadi lebih baik dek semenjak bekerja ojek 

payung? 

K : Ya lumayan lah mas bisa buat nyukupi kebutuhanku sendiri. 

F : Menurutmu penting ta bekerja ojek payung ini? 

K : Ya penting mas, kalau gak kerja gak bisa jajan. 

F : Loh kan sudah dikasih sama budhe dek? 

K : Ya sungkan mas kalau minta uang jajan tambahan. 

F : Kamu tau kalau pekerjaan ojek payung ini ada dampak positif sama 

negatifnya? 

K : Iya tau mas, dampak positifnya dapat uang. Kalau negatifnya itu sakit, 

terus kalau hujan angin, payungnya kadang kebalik, terus pernah mas payungku 

disita. 
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F : Disita siapa dek? 

K : Disita satpam mas. 

F : Gara-gara apa itu? 

K : Ya soalnya melebihi batas masuk mallnya mas, kalau terlalu maju terus 

terlalu deket sama pintu masuk mall gitu kadang langsung disita. 

F : Kalau disita gitu nanti dibalikin lagi atau enggak dek? 

K : Ya gak dibalikin mas, beli lagi. 

F : Beli payung pakai uang siapa dek? 

K : Ya pake uang hasil dari kerja ini mas, kadang dikasih uang lebih soalnya 

pas payungku dipinjem orang, payungnya rusak, terus aku dikasih uang buat beli 

payung lagi. 

F : Terus kamu pernah sampai dipukul satpam gak? 

K : Gak pernah mas, tapi ada temenku yang sampai dipukul satpam soalnya 

nantang. 

F : Kamu pernah gak, posisi badan lagi sakit, tapi tetep maksa untuk kerja 

ojek payung? 

K : Iya pernah mas, soalnya lagi butuh uang. 

F : Di beri izin sama budhe? 

K : Ya awalnya gak boleh mas, tapi aku tetep bilang aja kalau lagi butuh 

uang. 

F : Terus badanmu gak malah tambah sakit? 

K : Ya lumayan mas, tapi agak mendingan pas sudah minum obat. 

F : Bagaimana tanggapanmu dek kalau ada temenmu yang tahu kamu kerja 

ojek payung? 

K : Biasa aja mas, kan pekerjaan ini halal. 

F : Kamu ada keinginan buat berhenti bekerja ojek payung gak dek? 

K : Gak ada mas, soalnya sungkan sama budhe pakdhe kalau minta uang 

saku tambahan. 
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F : Masa kamu sampai besar ojek payung terus? 

K : Ya gak mas, kalau sekarang gak ada keinginan buat berhenti, kalau udah 

besar lulus SMA pasti berhenti mas kerja ojek payung. 

F : Oalah begitu, yasudah terima kasih ya dek atas informasi dan waktunya. 

K : Iya sama-sama mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA BEKERJA SEBAGAI... FALAKH ARIEF YUSTISIAN



 

Dokumentasi 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA BEKERJA SEBAGAI... FALAKH ARIEF YUSTISIAN


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
	HALAMAN JUDUL MAKSUD PENULISAN SKRIPSI
	HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI
	KATA PENGANTAR
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN HISTORIS TENTANG PEKERJA ANAK SEBAGAI OJEK PAYUNG
	BAB III PROFIL INFORMAN DAN TEMUAN DATA
	BAB IV INTERPRETASI TEORITIK HAL-HAL YANG MENDASARI KEPUTUSAN ANAK BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG DAN PEMAKNAAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI OJEK PAYUNG
	BAB V PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



