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Abstract 

The purpose of this study was to look at the model of the empowerment of working children in schools through 

entrepreneurial independence. This model was created from observations and surveys and interviews conducted by the 

author in two research sites in West Sumatra namely Tanah Datar and Solok district with child respondents, managers of 

schools, students as well as relevant agencies such as social services and the Ministry had faith in each location. Pesantren 

the sample is salafiah boarding schools and boarding combination / modern available at each location by means of 

sampling bersadarkan purposive sampling. Qualitative research methods carried out by the sampling method of interview, 

observation and documentation as well as Focus Groaup Discussion (FGD). Samples were child workers with a total of 25 

people at each study site and the boarding of 5 pieces at each study site. This study was conducted in 2015 to create a model 

of empowerment of working children through schools in West Sumatra. 
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1. PENDAHULUAN 

 Masalah pekerja anak adalah masalah global. Pekerja anak merupakan masalah yang menyebar di 

seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Untuk Afrika dan Asia merupakan daerah yang 90% 

terdapat pekerja anak dari seluruh pekerja anak di dunia. Pekerja anak adalah sangat lazim di daerah pedesaan di 

mana kapasitas untuk menegakkan persyaratan usia minimum untuk sekolah dan bekerja kurang (Siddiqi,2000). 

Namun saat ini fenomena justru banyak berobah karerna pekerja anak banyak terdapat di daerah perkotaan 

karena anak-anak bekerja untuk berbagai alasan, selain mengatasi masalah kemiskinan juga karena adanya 

dorongan dari keluarga sendiri dan pengaruh lingkungan yang membuat anak bekerja.Meskipun anak-anak tidak 

dibayar sesuai dengan yang sesungguhnya, namun mereka masih melayani sebagai kontributor utama penghasil 

pendapatan keluarga yang masih banyak terdapat pada negara-negara berkembang. Masalah pendidikan juga 

berkontribusi dan mempengaruhi terhadap pekerja anak, apakah itu masalah sulitnya anak untuk dapat 

mengecap tempat pendidikan yang sesuai atau kurangnya pendidikan berkualitas yang memacu orang tua untuk 

memasukkan anak-anak mereka dalam kegiatan yang lebih menguntungkan. Selain masalah pendidikan faktor 

tradisional seperti pengaruh budaya dan sosial yang kaku di negara-negara tertentu juga menjadikan fenomena 

lebih membatasi pencapaian pendidikan pada anak dan meningkatkan pekerja anak. 

Pekerja anak saat ini merupakan fernomena sosial yang seharusnya sudah mampu ditangani dan 

dikelola dengan baik tetapi walaupun Indonesia sudah mempunyai perundang-undangan yang banyak namun 

masalah pekerja anak belum mampu di tuntaskan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pekerja anak dari 

tahun ketahun dengan penanganan yang sudah beragam dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-

lembaga sosial lainnya. Jumlah pekerja anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2011, terdapat 2,5 juta pekerja anak di seluruh Indonesia yang tidak bisa menikmati pendidikan 

karena harus bekerja. Untuk mengurangi jumlah pekerja anak, tahun 2011 pemerintah sudah menargetkan 

menarik 10.750 pekerja anak di 84 Kabupaten/Kota di 21 provinsi. Jumlah pekerja anak atau berusia di bawah 

15 tahun di Indonesia cukup tinggi yaitu 2,7 juta jiwa dan tahun 2013 untuk pekerja anak secara keseluruhan 

mencapai 4,7 juta jiwa (Kompas,2013). Sementara itu lebih dari dua pertiga orang muda memasuki dunia kerja 

dengan bekal pendidikan dasar atau sangat kurang menurut laporan Understanding Children's Work (UCW), 
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yang merupakan kemitraan antara ILO, UNICEF, dan Bank Dunia yang bertajuk Memahami Pekerjaan yang 

Dilakukan oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia, di gedung Bapenas, Jakarta (20/6/13). 

 Sumatera Barat yang selama ini lebih banyak di domisili oleh etnis Minang juga mempunyai persoalan 

yang sama. Jumlah pekerja anak terus meningkat jika dilihat dari begitu banyaknya jumlah anak-anak dari tahun 

ketahun yang bekerja baik dipasar maupun di tempat lainnya (hasil survey pasar raya Padang, 2014-2015). 

Anak-anak yang bekerja umumnya menjadi pembantu usaha makanan, tukang angkat, penjual asongan, dan 

tidak sedikit yang menjadi buruh bangunan. Namun walaupun keberadaan pekerja anak ini berada di sekeliling 

kita tetapi tidak menjadi sesuatu yang beda karena selama ini pekerja anak sudah menjadi pemandangan biasa 

bagi masyarakat sekitarnya. Bukan tidak banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti dengan 

mendirikan rumah singgah ataupun dengan cara memberi pembinaan melalui panti ataupun pembinaan oleh 

dinas sosial namun hasilnya usaha dan program yang diberikan belum mampu untuk menghapus pekerja anak di 

Sumatera Barat. 

 Bertambahnya jumlah pekerja anak bukan hanya pihak anak yang disalahkan karena banyak 

keberadaan mereka justru dilakukan dengan keterpaksaan. Anak-anak yang bekerja selama ini menjadi pihak 

yang selalu disudutkan dan bahkan terpojokkan karena menganggap mereka bekerja karena keinginan diri 

sendiri tetapi dalam kenyataannya mereka yang bekerja justru disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor 

ekonomi. Tidak sedikit dari anak yang bekerja karena keterpaksaan  yang dipicu oleh keadaan ekonomi ataupun 

fenomena sosial lainnya membuat anak tidak mampu untuk menjauh dari keadaan yang demikian. Faktor 

kemiskinan dan pengaruh lingkungan juga ikut jadi penyebab anak-anak bekerja baik dalam pekerjaan yang 

baik ataupun dalam pekerjaan yang berdampak dalam masalah sosial. 

 Melihat banyaknya faktor sebagai penyebab anak-anak bekerja sehingga tidak mampu menempuh 

pendidikan yang sebenarnya merupakan hak anak dalam menjalankan kehidupannya maka perlu diciptakan 

solusi yang dapat memberikan hak anak sebagai anak Indonesia yang utuh. Pesantren yang selama ini 

keberadaannya cukup banyak jumlahnya dan bahkan di Sumatera Barat jumlahnya mencapai 204 buah yang 

tersebar di setiap kabupaten/kota dengan kualitas yang beragam. Pesantren yang ada ternyata beberapa mampu 

menampung pekerja anak untuk dididik menjadi seorang anak yang berilmu, mandiri dan berkualitas. Namun 

keberadaan pekerja anak di pesantren selama ini kurang mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah 

padahal pesantren sudah mampu berbuat dalam mendidik pekerja anak dengan baik tetapi kurang diakui oleh 

pemerintah. Selama ini pemerintah dengan anggaran yang besar sudah memberikan banyak program dalam 

mengurangi jumlah pekerja anak seperti rumah singgah, panti, yayasan ataupun lembaga lainnya yang didirikan 

namun output dari kegiatan belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk meminimalisasi pekerja 

anak. Sedangkan pesantren selama ini sudah terbukti dapat menampung pekerja anak dan bahkan mampu 

membuat mereka mandiri namun pemerintah merasa tidak ada hasilnya karena pemerintah dalam 

mengembangkan pesantren selama ini tidak melakukan kontribusi terlebih bagi pesnatren Safiah. Pesantren 

dibagi dalam tiga macam yaitu pesantren Salafiah, pesantren modern dan pesantren kombinasi. Pesantren 

modern dan pesantren kombinasi masih ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah namun kalau pesantren 

salafiah tidak ada sama sekali sedangkan yang selama ini yang paling banyak berkontribusi dalam menampung 

pekerja anak adalah pesantren salafiah. 

 Berdasarkan permasalahan maka perlu dilihat bagaimana melihat model pemberdayaan pekerja anak di 

pesantren melalui kemandirian berwirausaha. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Pengertian Pesantren 

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda 

dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, 

pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut 

santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren, 

disebut dengan istilah pondok. Dari sinilah timbul istilah pondok pesantren. Pengertian pesantren dalam 

masanya sudah mengalami banyak perubahan baik dalam pengertian ataupun dalam pemahaman.Dari berbagai 

tingkatan konsistensi dengan sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern maka secara garis besar 

pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yang terdapat dalam pembagian pondok pesantren 

di Sumatera Barat (DARI,2003), diantaranya: 

a. Pondok Pesantren Salafiyah, Salaf dapat diartikan dengan makna lama atau dahulu dan ada juga yang 

menyebut tradisional. Secara umum pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional atau masih bertumpu pada pandangan lama, 

sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran agama Islam dilakukan secara 

individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik seperti kitab kuning dan berbahasa 

Arab. 
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b. Pondok Pesantren Khalafiyah (‘Ashriyah). Khalaf artinya kemudian atau belakangan, sedangkan ashri 

artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik 

madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) atau nama lainnya. 

c. Pondok Pesantren Campuran/kombinasi. Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah sebagaimana penjelasan 

di atas. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara rentangan dua 

pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku dan menamakan diri pesantren salafiyah, 

pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang. 

Di Sumatera Barat dari 204 jumlah pesantren yang ada memang merujuk pada tiga kelompok diatas 

dan pembagian ini berdasarkan pada keadaan pondok pesantren tersebut jika dilihat dari awal berdiri lalu visi 

misinya dan juga sistem pembelajaran yang dilakukan. 

 

 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi Penelitian dan Responden 

Penelitian  dilakukan di  Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Ada beberapa alasan lokasi ini 

dijadikan lokasi penelitian yakni; (1) peningkatan pekerja anak di lokasi tersebut meningkat secara tajam; dan 

(2)  lokasi tersebut memiliki puluhan pondok pesantren yang memungkinkan untuk menampung aneka kategori 

pekerja anak sebagai salah satu basis solusi penanganan yang akan diusulkan,(3) pad daerah tersebut sudah ada 

beberapa pondok pesantren yang khusus mendidik pekerja anak melalui pesantren. 

 Menurut UU Perlindungan Anak, batas maksimal usia seorang anak adalah 18 tahun. Seperti yang 

sudah diutarakan sebelumnya, dalam penelitian ini, umur tersebut lebih diperkecil menjadi maksimal 16 tahun. 

Dengan demikian, responden dalam penelitian ini adalah pekerja anak yang (1) berdomisili di wilayah 

perkotaan/kabupaten terutama yang dekat dengan pusat gempa 30 September 2009; (2) berusia (7-16 tahun); (3) 

sering nongkrong di perempatan-perempatan jalan, lingkungan mesjid, pusat-pusat keramaian, mall, alun-alun, 

halte, cafe dan lain-lain.  

 

3.2 Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Baik lokasi maupun responden penelitian akan dipilih dengan 

teknik purposif (purposive sampling) atau teknik sampling yang dipilih berdasarkan sejumlah alasan akademis 

(academic explanation) yang memadai (Moleong, 1991 dan Brannen, 1996). Lokasi penelitian dipilih 

berdasarkan tiga pertimbangan: (1) kota/kabupaten pusat gempa di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009; 

(2) kota/kabupaten yang dibanjiri pekerja anak; dan (3) pondok pesantren yang memungkinkan untuk 

menampung aneka kategori pekerja anak atau pondok pesantren yang sudah pernah melakukan Pesantren 

Ramadhan pada pekerja anak (“anak jalanan”), antara lain  Pondok Pesantren Almuayyad di Sukoharjo Jawa 

Tengah. Sedangkan responden dipilih dengan kriteria yang sudah diutarakan sebelumnya.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

Sejumlah pihak, seperti pekerja anak, keluarga pekerja anak, wali/kerabat pekerja anak, lembaga 

kekerabatan, lembaga/tokoh pesantren, tokoh agama, tokoh adat, aparat keamanan, dan dinas-dinas terkait akan 

menjadi sasaran dalam proses pengumpulan data. Studi kepustakaan juga sangat penting dalam penelitian ini 

seperti jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.. Beberapa instrumen yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut.  

a) Wawancara 

Pada penelitian kmualitatif metode wawancara sangat penting. Wawancara dilakukan adalah untuk 

dapat menghasilkan data secara tajam dan mendalam. Instrumen wawancara akan digunakan untuk menjawab 

semua variabel penelitian. Sejumlah informan berdasarkan acuan kualitatif (sampai data memenuhi titik jenuh) 

akan diwawancarai. Pembuatan format daftar wawancara dilakukan dengan tiga tahapan (1) yang paling utama 

dilakukan adalah variabel akan  dipilah menjadi subvariabel; (2)  setelah itu subvariabel dipilah akan menjadi 

indikator penelitian; dan (3) setiap indikator ini akan memiliki sejumlah item pertanyaan tergantung kebutuhan 

untuk menjawab sejumlah variabel penelitian. Selain itu waancara terstruktur juga akan dilakukan untuk 

menggali lebih dalam mengenai tujuan penelitian. 

 

b) Kuisioner dan Observasi  

Kuesioner dan observasi juga dilakukan. Observasi dilakukan pada sejumlah lokasi penelitian. 

Kuesioner akan tercipta dimulai dari pembuatan kuisioner dengan melalui sejumlah tahapan juga (1) variabel 

penelitian dipilah menjadi subvariabel; (2) subvariabel dipilah menjadi sejumlah indikator; dan (3) setiap 

indikator akan memiliki sejumlah item kuisioner tergantung kebutuhan variabel penelitian. Instrumen kuisioner 

akan digunakan untuk mengukur sikap pekerja anak, keluarga pekerja anak, dan sejumlah informan tentang 
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sosialisasi program Pemda terhadap penanganan pekerja anak. observasi digunakan (untuk mengetahui fakta 

real yang terjadi di lapangan atau dassein dan pengamatan langsung di lapangan terhadap kehidupan pekerja 

anak dan keluarga pekerja anak. 

 

c) Studi dokumentasi dan FGD 

 Selain hal-hal diatas studi dokumentasi atau memanfaatkan informasi, dokumen, buku-buku, dan hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (seperti potensi pekerja anak, penanganan pekerja anak, 

dan lain-lain) juga akan digunakan. Pada aspek-aspek tertentu, diskusi/pembahasan terfokus untuk 

pengungkapkan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan pekerja anak, keluarga dan kerabat pekerja anak, 

serta pemberdayaan pesantren akan dilakukan melalui Focussed Group Discussion (FGD). Hasil FGD ini 

memperkaya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya. 

  

 

4. PEMBAHASAN 

Menurut hasil pengamatan dan survey yang penulis lakukan maka ada beberapa masalah yang 

menyebabkan anak–anak bekerja dan maslaah yang dihadapi anak kadang kala menjadi hal biasa bagi 

mayarakat pada umumnya. Anak-anak yang bekerja sebenarnya adalah masalah kita semua karena penyebab 

mereka bekerja bukan hanya dorongan dalam diri sendiri tetapi juga banyak karena pengaruh dari faktor 

lingkungan baik keluarga ataupun lingkungan sosial mereka. Menurut hasil survey yang penulis lakukan pada 

beberapa daerah di Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Kabupaten tanah Datar) ternyata menyebabkan anak-

anak bekerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: 

Faktor yang timbul karena keinginan diri sendiri. Ini muncul karena memang keinginan anak yang 

besar ingin bekerja bisa saja keinginan untuk sekolah atau kegiatan lainnya tidak begitu menarik bagi anak. Hal 

ini sangat banyak dipicu oleh keinginan yang besar agar mampu menghasilkan uang sendiri sehingga 

menurunkan ketergantungan terhadap orang lain. Pada umumnya anak ini juga dipengaruhi oleh kondisi 

keluarga yang kurang harmonis sehingga timbul keinginan anak ingin mandiri secara cepat. Dari hasil wawncara 

yang penulis lakukan pada beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Tanah Datar mengungkapkan bahwa 

mereka bekerja karena memang ada akeinginan yang kuat ingin bekerja karena terpicu oleh banyaknya orang 

sekeliling yang hidup berwirausaha dan sukses. Hal ini mungkin saja terjadi karena umumnya masyarakat 

Minang memang hidup berwirausaha baik dirantau maupun di daerah sendiri jadi hidup memilih berwirausaha 

dan yang menjadi permasalahan adalah anak bekerja aalah masalah biasa dan wajar sehingga sebahagia 

masyarakat menganggap justru hal demikian perlu untuk dihargai. Berbedanya cara pandang antara masyarakat 

dan instansi terkait menimbulkan persolan bagi program pengentasan pekerja anak karena tidak satu visinya 

seluruh elemen dalam mengentaskan persoalan pekerja anak. Dari hasil survey dari 25 orang anak yang 

diwawancarai sebanyak 9 orang anak bekerja atau 36% karena keinginan sendiri ingin menjadi seorang 

wirausaha atau menghasilkan uang sendiri. 

Lebih mirisnya kenyataan yang terjadi pada pekerja anak adalah sejak tamat Sekolah Dasar (SD) sudah 

banyak pilihan yang harus mereka pilih. Pada kondisi saat ini khususnya daerah Sumatera Barat banyak 

pengusaha sukses baik dirantau ataupun di daerah sendiri kadang kala memang menyediakan tempat bagi anak-

anak untuk bekerja. Misalnya seorang pengusaha dibidang konfeksi lebih cenderung mempergunakan anak-anak 

dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang jahit, tukang pasang kancing ataupun sebagai tukang packing 

produk. Menurut pengusaha mereka mempergunakan anak-anak sebagai pekerja selama ini tidak maksud untuk 

mencari keuntungan besar namun justru ingin membantu mereka agar mampu lebih cepat hidup mandiri karena 

mereka yang pada umumnya bekerja merupakan anak-anak yang mempunyai kemauan keras dalam bekerja 

bukan dalam kondisi dibawah tekanan ataupun karena dorongan dari keinginan orang tua atau orang lain. 

Keadaaan ini memang mempunyai dampak terhadap meningkatnya jumlah pekerja anak yang lahir dengan 

alasan yang kadang kala dapat diterima dengan pertimbangan tertentu dan kadang tidak dapat diterima dengan 

alasan apapun. 

Menurut hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan pada sebuah daerah sebagai contoh di 

Kabupaten Tanah Datar. Pada daerah tersebut mayoritas warganya merantau dan hidup sebagai wirausaha. 

Hampir semua warganya hidup sebagai wirausaha baik dirantau maupun di daerah sendiri. Melihat fenomena 

yang ada di daerah tersebut hampir tidak ditemui adanya pemuda pengangguran yang berada pada daerah 

tersebut. Karena jika ada anak-anak yang sudah tamat sekolah misalnya SD atau SMP maka mereka tidak akan 

hidup dikampung halaman karena anak-anak tersebut sudah pasti pergi merantau dan bekerja dengan family 

atau saudara yang hidup sebagai wirausaha. Hal ini kadang membawa semangat anak-anak untuk sekolah 

berkurang karena pada umumnya mereka dari kecil yang bekerja banyak yang berhasil dan hal ini membuat 

anak-anak tersebut termotivasi untuk bekerja. Kesimpulan dari hal diatas adalah pekerja anak kadang kala 

dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam masyarakat tertentu dan bahkan berkembang sebagai sesuatu yang 

terorganisir dan tanpa disadari oleh banyak orang bahwa masa sekolah pekerja anak dilalui tanpa adanya 

penerimaan hak-hak yang seharusnya diterima sang anak.  



Pemberdayaan Pekerja Anak Melalui Pesantren  

Untuk Menciptakan Kemandirian Berwirausaha 
 

 

 

197 

 

Bagaimana dengan masa sekolahnya ?, anak-anak ini pada umumnya memang tidak menginginkan 

sekolah karena mereka orientasinya memang ingin menjadi mandiri dengan menghasilkan pendapatan sendiri 

dan umumnya mereka mempunyai pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Keinginan untuk maju menjadi wirausaha sangat terlihat sekali sehingga semangat yang dimilikinya 

sangat tinggi dan mereka memang hidup pada keluarga yang pada umumnya berwirausaha. 

Faktor ekonomi. Anak-anak yang bekerja dipengaruhi oleh masalah ekonomi keluarga yang begitu 

memaksa anak-anak untuk memilih bekerja dalam upaya membantu keluarga dalam mendapatkan penghasilan. 

Alasan ini sangat banyak muncul kepermukaan yang memaksa anak untuk memilih bekerja dari pada sekolah 

dan pada umumnya anak-anak dengan alasan ini mempunyai keinginan yang besar untuk sekolah. Keterpaksaan 

terlihat dari anak-anak ini bahwa pekejaan yang dilakukan ini adalah semata-mata ingin membantu keluarga dan 

tidak begitu besar keinginan sendiri dalam bekerja. Sebanyak 13 orang anak atau 52%  yang bekerja dari hasil 

survey menyatakan bahwa alasan mereka bekerja karena pengaruh faktor ekonomi atau kemiskinan. Hal ini 

sangat besar mempengaruhi anak-anak untuk bekerja karena memang pada daerah-daerah yang dipedasaan 

ataupun pada perkotaan masalah kemiskinan sampai sekarang menjadi ancaman yang terbesar dalam 

mensejahterakan masyarakat.Pada  umunya anak-anak ini adalah orang yang berasal dari keluarga yang kurang 

mampu dan bahkan dalam keluarga hampir semuanya memiliki jumlah saudara yang banyak (semuanya lebih 

dari 3 orang). Pada umumnya orang tua mereka mempunyai pendidikan yang sangat minim dan bahkan dari 13 

orang ini semua orang tuanya mempunyai pendidikan Sekolah dasar (SD) dan tinggal pada kondisi tempat 

tinggal yang bukan milik sendiri. Orang tua mereka pada umumnya bekerja sebagai buruh harian dan ada juga 

yang menjadi petani. 

Faktor ekonomi kadang kala membuat anak memang hidup dalam dilema yang berkepanjangan. 

Keinginan yang kuat untuk sekolah dan mengenyam pendidikan sangat terlihat dari wajahnya namun bayangan 

kemiskinan terlihat jelas di depan mata dan hal ini membuat anak memilih untuk hidup sebagai anak-anak 

bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walau hal ini sangat memprihatinkan namun 

ditempat mereka bekerja para pengusaha memperlakukannya sama dengan orang dewasa yang bekerja. Keadaan 

ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa anak yang menyatakan bahwa mereka bekerja dengan 

pekerjaan yang sama dengan orang dewasa, contohnya adalah anak-anak yang bekerja sebagai pelayan pada 

sebuah toko onderdil atau bekerja sebagai tukang kebersihan pada sebuah instansi atau kantor. 

Faktor Lingkungan. Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat besar mempengaruhi anak-anak 

dalam membuat pilihan untuk bekerja. Dari hasil survey yang penulis lakukan lingkungan dimana selama ini 

mereka tinggal sangat berpengaruh terhadap pilihan anak untuk memutuskan bekerja. Melihat teman atau 

tetangga yang bekerja dengan menghasilkan uang sendiri kadang membuat anak memutuskan untuk ikut  

bekerja dalam usia yang seharusnya sekolah. 

Anak-anak yang penulis temui di tempat kerja memang alasan mereka bekerja ada yang dipengaruhi 

oleh lingkungan. Beberapa anak bekerja karena melihat lingkungan yang pada umumnya bekerja sehingga hal 

demikian membuat timbul keinginan anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang sama. Keinginan untuk 

sekolah sebenarnya ada namun keinginan untuk bekerja mengalahkan keinginan untuk sekolah. Biasanya anak-

anak seperti ini berada pada lingkungan yang padat dan mempunyai orang tua yang pendidikan rendah. 

Faktor Eksploitasi. Masalah eksploitasi anak bukanlah masalah baru dan bahkan tidak sedikit dari 

anak-anak yang bekerja dieksploitasi oleh orang tuanya. Menurut hasil wawancara penulis terhadap beberapa 

pekerja anak ternyata pada dasarnya pilihan untuk bekerja bukanlah pilihannya tetapi karena keinginan orang 

tua agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Hal ini dilakukan oleh anak kadang-kadang karena 

dorongan dari orang tuan dan bahkan tidak sedikit orang tua yang betul-betul menjadikan anak sebagai 

pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sedangkan orang tua adalah sebagai peneriman. Sebanyak 25 orang 

pekerja anak yang penulis wawancarai sebanyak 3 orang anak  atau 18% bekerja merupakan akibat eksploitasi 

dari keluarga. Menurut anak mereka bekerja karena disuruh oleh keluarga walau orang tua mereka masih 

sanggup untuk bekerja. Bahkan di dalam keluarga mereka semua anak-anaknya diberdayakan untuk bekerja dan 

bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan di dapat dari hasil bekerja. Orang tua sebagai orang 

yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sianak kadang kala hanya berorientasi pada pendapatan anak 

sedangkan kewajiban pada anak banyak yang terabaikan walau masalah makan dan minum yang semestinya di 

dapat dari orang tua. 

Faktor-faktor di atas tentu menimbulkan banyak sekali dampaknya.Fenomena seperti ini akan dapat 

menghambat pengembangan anak dan pemuda secara umum. Kondisi kerja mereka tidak memberikan stimulasi 

untuk perkembangan fisik dan mental yang tepat. Akhirnya dampak yang berbahaya anak-anak ini kehilangan 

kegembiraan dalam menjalani masa kanak-kanakdan ini akan berlangsung secara terus menerus. Namun, ada 

masalah dengan solusi dalam penghapusan pekerja anak diantaranaya tidak ada baik secara international 

ataupun nasional mengenai perjanjian yang mendefinisikan pekerja anaksehingga tidak semua pihak mampu 

bekerja sama dalam menuntaskan maslaah ini. Negara tidak hanya memiliki pembatasan usia minimum kerja 

yang berbeda, tetapi juga memiliki berbagai peraturan berdasarkan jenis tenaga kerja. Hal ini membuat batas 
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pekerja anak sangat ambigu. Sebagian besar akan setuju bahwa enam tahun terlalu muda untuk bekerja, tapi 

apakah sama dapat dikatakan tentang berusia dua belas tahun masih bisa diperdebatkan. Masalah ini yang 

kadang kala membuat pemberantasan pekerja anak menjadi semakin lamban. Sampai ada kesepakatan global 

yang dapat mengisolasi kasus pekerja anak karena sulitnya mencari kesamaan pendapat, maka akan sangat sulit 

untuk menghapus. Ada juga pandangan bahwa pekerjaan dapat membantu anak dalam hal sosialisasi, dalam 

membangun harga diri dan untuk pelatihan (Collins 1983). Masalahnya adalah,kemudian, bukan anak sebagai 

tenaga kerja itu sendiri, tetapi kondisi di mana ia beroperasi (Boyden 1991). Namun dalam sosial 

memungkinkan mereka tidak punya pilihan sehingga jatuh pilihan untuk bekerja. " (Sara Horrell dan Jane 

Humphries, 1995.) 
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