
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pelapisan sosial dalam masyarakat Jakarta disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi 

secara luas disusun dalam tiga lapisan utama, yaitu kelas atas, kelas menengah, 

dan kelas bawah. Pembagian kelas ini juga dapat dilihat berdasarkan tingkat 

pendapatan masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2012 Upah 

Minimum Provinsi (UMP) atau yang biasa disebut Upah Minimum Regional 

(UMR)  ditetapkan menjadi Rp.1.502.150/bulan atau 102,09 persen melebihi 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang hanya sebesar Rp.1.497.836/bulan. Warga 

masyarakat yang dikategorikan kelas menengah ialah pegawai negeri sipil, 

pengusaha, petani sektor perkebunan, dan pedagang yang berpenghasilan pada 

batas UMR sampai Rp. 6.000.000/bulan. Dengan demikian, yang tergolong 

masyarakat kelas atas adalah masyarakat yang berpenghasilan diatas Rp. 

6.000.000/bulan. Sedangkan,  keluarga miskin merupakan masyarakat ekonomi 

kelas bawah yang penghasilannya di bawah UMP di antaranya petani gurem, 

penggali kubur, buruh serabutan, tukang ojek, satuan pengamanan (SATPAM), 

dan masyarakat kelas bawah lainnya yang memiliki penghasilan tidak tetap seperti 

seperti gelandangan dan pengemis (GEPENG). 

 Pada awal masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai gubernur DKI Jakarta 

(1966-1977) terjadi urbanisasi yang tak terbendung. Pembangunan di perkotaan 
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menyerap banyak pendatang dari pedesaan yang tergiur bekerja di ibukota karena 

menganggap Jakarta sebagai tempat yang baik untuk mengadu nasib. Mereka 

yang tidak memiliki keterampilan kerja dan pendidikan yang rendah segera 

mengisi sektor informal di level paling bawah, seperti kuli, pemulung, dan 

pedagang asongan. Tentu dengan konsekuensi anak-anak mereka “terlantar” dan 

hidup di jalanan.  

 Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat terkait 

dengan masalah tata ruang, ketertiban, keamanan, dan kriminalitas. Gelandangan 

dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di 

wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti  taman, bawah 

jembatan dan pinggiran kali. Dengan maraknya gelandangan dan pengemis dapat 

menimbulkan kerawanan sosial, munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. 

Tak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab kriminalitas di lakukan oleh 

para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian, 

kekerasan, dan pelecehan seksual. 

Untuk dapat bertahan hidup, segala cara akan dilakukan. Perdagangan 

anak pun kerap terjadi. Cara lainnya ialah dengan menyuruh anak-anaknya untuk 

turun ke jalan mencari rezeki. Anak-anak inilah yang kita sebut sebagai anak 

jalanan. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Depsos RI 1995). 

Batasan umur anak jalanan adalah 0-18 tahun, sebagaimana pengertian anak 

menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak 
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adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.  

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu 

Children on the street, Children of the street dan children from families of the 

street. Children on the street yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi 

– sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat 

dengan orangtua mereka dan memiliki rumah untuk pulang. Children of the street 

yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalankan, baik secara sosial maupun 

ekonomi selama 24 jam di jalanan. Sedangkan children from families of the street 

yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.  

Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada 

tahun 2009 sebanyak 2.213 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 3.724 orang, 

tahun 2011 ini juga meningkat menjadi 5.650 orang, dan pada tahun 2012  

meningkat lagi menjadi 7.315 orang. Selama empat tahun terakhir ini jumlah anak 

jalanan terus meningkat. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengemis, 

pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan parkir liar. 

Anak-anak ini tetap berada di jalan karena mereka tidak mendapatkan hak-hak 

yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang anak. Selain itu, aktivitas 

mereka di jalan menjadi nyaman karena ada “pasar” yaitu masyarakat yang 

memberikan uang, sehingga mereka merasa kebutuhannya tercukupi hanya 

dengan berada di jalan. 

Menurut Walter Simbolon selaku Koordinator Humas Yayasan Sahabat 

Anak, sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak 
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marjinal khususnya anak-anak jalanan di Jakarta. Dengan memberi uang kepada 

anak jalanan akan membuat anak-anak menjadi betah di jalan dikarenakan ada 

yang memberi mereka uang dan memelihara mereka yaitu para pengguna jalan. 

Pendapatan mereka cukup besar, seharinya bisa bervariasi antara Rp 30.000,- 

hingga Rp 150.000,-/hari. Ironisnya, uang yang diperoleh anak-anak marjinal ini, 

sebagian besar tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka tapi 

digunakan untuk jajan, main games atau penyewaan permainan elektronik lainnya, 

membeli rokok dan lem, serta setoran ke orang tua atau inang/senior sebagai 

pelindung mereka di jalanan. 

Kampanye sosial peduli anak jalanan Stop beri uang! Mari Jadi Sahabat 

juga didasari Perda Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban 

Umum pada pasal 40 ayat 1 , yang berbunyi: 

Setiap orang atau badan dilarang:  

a)   menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;  

b)  menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, 

dan pengelap mobil;  

c)  membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau 

barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.  

Berdasarkan data-data ini, penulis ingin mengajak orang-orang untuk 

peduli dengan masalah ini melalui kampanye dan menawarkan solusi untuk tidak 

memberi uang kepada anak-anak di jalanan. Namun, dengan menjadi sahabat 

anak-anak itu, kita dapat memberikan lebih dari sekedar uang yaitu dengan apa 

yang mereka butuhkan.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari masalah memberi uang kepada anak jalanan ialah:  

1. Bagaimana merancang pesan visual untuk menghimbau dan mengajak 

masyarakat untuk peduli kepada anak jalanan? 

2. Bagaimana cara merancang media visual agar program kepedulian anak 

jalanan seperti Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat ini menjadi lebih efektif 

dan menarik?  

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Menyampaikan pesan kepedulian anak jalanan untuk stop beri uang dan 

menjadi sahabat melalui media kampanye kepada masyarakat Jakarta, dalam 

event-event atau kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat.  

2. Target dari kampanye ini adalah masyarakat yang produktif (usia 25-35 

tahun) dalam kalangan masyarakat menegah atas sebagai pengguna jalan 

yang memberi uang kepada anak jalanan.  

3. Memberikan solusi visual terhadap kampanye lisan kepedulian anak jalanan 

Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat. 

1.4.  Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian untuk kampanye ini adalah kampanye ini yaitu: 

1. Mengajak masyarakat untuk peduli kepada anak jalanan untuk stop beri uang 

dan menjadi sahabat bagi anak jalanan.  
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2. Ditemukan suatu solusi untuk mengatasi masalah pemberian uang kepada 

anak jalanan.  

3. Masyarakat tergerak untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bernilai bagi 

anak jalanan.  

1.5.  Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan ialah: 

1.  Memberikan rencana alternatif penanganan anak bangsa berupa solusi bagi 

kesejahteraan anak dari kelompok yang termajinalkan. 

2. Mempermudah Lembaga Sosial Masyarakat dan Pemerintahan dalam 

mengkampanyekan Stop Beri Uang yang didukung secara visual. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan yang melatarbelakangi penulis memilih tugas akhir ini. 

Selain itu, bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, batsan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian. 

BAB II : TELAAH LITERATUR 

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi dasar penelitian tugas akhir ini. Dasar teori 

ini bersumber dari studi pustaka.  
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BAB III: HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan. Bab ini membahas proses 

penelitian mengenai kampanye sosial Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat hingga 

hasil yang didapatkan untuk dilakukan proses perancangan desainnya. 

BAB IV: ANALISA 

Bab ini berisi tentang analisa perancangan dan konsep visual kampanye sosial 

Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

1.7. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan berupa metode: 

1. Eksploratif 

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian eksploratif. Penulis 

akan mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru yang berkaitan 

dengan subjek penelitian.  Selain itu penulis akan mencoba untuk menemukan 

informasi umum mengenai topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya 

oleh penulis.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan tatap 

muka untuk menanyakan hal-hal yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk 

memperkuat hipotesa penelitian. 
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