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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

 

 

Pendahuluan

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 

                                                             
1 Suyanto, Bagong  Masalah Sosial Anak Edisi 

Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), Hal. 113. 

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 
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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. 

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 

                                                             
2 Ibid., Hal. 113. 

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 

                                                             
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/20150601

181400-20-57024/kemenaker-pekerja-anak-di-

desa-lebih-banyak-dari-di-kota pada tanggal 18 

Juni 2019 Pukul 17.00 
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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
 

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 

                                                             
5 Loc.Cit., Hal. 130. 

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 

                                                             
6 Ernanto, Bagus Satria, Skripsi : “Pekerja Anak Di 

Tempat Penampungan Sampah” (Surabaya: 

Universitas Airlangga, 2014), Hal. 98. 
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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 

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
 

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 

                                                             
7 Ramdani, Hedi. dkk. 2015. "Peran Pekerja Sosial 

Dalam Isu Pekerja Anak". Jurnal Unpad Vol.2 

No.1, 2015. Hal.104. 
8 Hasil observasi, 2019. 

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).  

 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 

                                                             
9 Loc.Cit., Hal. 114. 
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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 Ibid., 

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 atas sementara batas usia pekerja anak 

                                                             
12 Ibid., 
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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 

                                                             
13 Loc.cit., 
14 Loc.cit., 

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 

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 

                                                             
15 Gustaaf Kusno, “Asal Kata Istilah Ojek"  diakses 

dari 

https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/54f405

46745513902b6c842a/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 
17 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Payung 

pada tanggal 19 Juni 2019 Pukul 15:04 
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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. 

                                                             
18 Hasil Observasi, 2019. 
19  Ibid., 

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. 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

 

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. 
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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. 

Kerangka Teori 

Teori 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. 
21

 

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.”
22

 

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 

                                                             
21 Ritzer, George Teori Sosiologi Edisi Kedelapan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 757. 
22 Loc.cit., Hal. 759. 
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yang ingin dicapai dan dapat diarahkan 

oleh aktor itu sendiri.
23

 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.
24

 

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 

                                                             
23 Loc.cit., Hal. 760. 
24 Loc.cit.,  Hal. 761. 

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 terhadap 

individu yang lain.
25

 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. 

                                                             
25 Loc.cit., Hal. 762. 
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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.
26

 

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.
27

 

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 

                                                             
26 Coleman, James S.  Dasar-dasar Teori Sosial 

Foundation of Social Theory (Bandung: Nusa 

Media, 2013), Hal. 179. 
27 Ibid., Hal. 179. 

individu-individu yang dapat berpengaruh 

pada peristiwa tertentu. Kepentingan suatu 

peristiwa memiliki nilai-nilai tersendiri 

bagi individu untuk melakukan tindakan.
28

 

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. 

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 

                                                             
28 Ibid., Hal. 179. 
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bagaimana fenomenologi dapat digunakan 

di dalam ilmu sosial. 
29

 

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 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 

                                                             
29 Kuswarno, Engkus Metode Penelitian 

Komunikasi Fenomenologi (Bandung: Widya 

Padjajaran, 2009), Hal. 17 

memahami pula tindakannya itu sebagai 

sesuatu yang penuh arti.
30

 

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 

                                                             
30 Loc.cit., Hal. 18. 
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permasalahan yang diteliti dan tidak 

membuat data yang diperoleh menjadi 

bias.
31

 

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 

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 

                                                             
31 Loc.cit., Hal. 38. 

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.
32

  

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.  

Metode 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, 

                                                             
32 Loc.cit., Hal. 39. 
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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. 

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.  

Hasil Temuan Data 

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. 

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. Selain itu juga terdapat beberapa 

alasan anak bekerja sebagai ojek payung 

yaitu untuk mengisi waktu luang dan 

pekerjaan sebagai ojek payung sangat 

mudah untuk dilakukan di sela-sela waktu 

luangnya saat musim hujan. 

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 
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yang mereka alami sehari-hari yang telah 

dirasakan. 

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. 

 Akan tetapi keenam informan 

memiliki makna yang berbeda-beda 

mengenai bekerja sebagai ojek payung, 

secara garis besar makna bekerja menurut 

keenam informan tersebut adalah hidup 

secara mandiri, bekerja untuk mencari 

uang, bekerja untuk mencari jati diri dan 

bekerja agar dapat merasakan betapa 

susahnya mencari uang. 

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. 
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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 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. 

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.  

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 
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berkumpul serta bermain hujan-hujanan 

bersama teman-temannya akan tetapi tetap 

mendapatkan uang yang banyak. 
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