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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kota Surakarta 

Sejarah kelahiran kota Surakarta (Solo) dimulai pada masa pemerintahan 

Raja Paku Buwono II di keraton Kartosuro. Masa pemberontakan Mas Garendi 

(Sunan Kuning) dibantu kerabat-kerabat keraton yang tidak setuju dengan sikap 

Paku Buwono II, mengadakan kerjasama dengan Belanda.  

Salah satu pendukung pemberontakan adalah Pangeran Sambernyowo (RM 

Said) yang merasa kecewa. Pangeran Sambernyowo kecewa karena daerah 

Sukowati yang dulu diberi-kan oleh keraton kartosuro kepada ayahandanya 

dipangkas.  

Paku Buwono meng-ungsi kedaerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo), 

karena terdesak. Berkat bantuan pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor 

Baron Van Hohendrof serta adipati Bagus Suroto dari Ponorogo pemberontakan 

berhasil dipadamkan. Setelah mengetahui keraton Kartosuro dihancurkan.   

 
Gambar 7. Peta Wilayah Kota Surakarta 

https://studiowisatasolo.files.wordpress.com/2011/09/peta-ska_01.jp
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Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi pemerintah kota Surakarta. Secara de 

facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk pemerintah daerah kota Surakarta yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan sekaligus meng-

hapus kekuasaan kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran.  

Secara yuridis kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan pemerintah 

tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 1946. Berbagai 

pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan 

sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta.  

Perkembangan pemerintah kota Surakarta dijelaskan secara terperinci 

sebagai berikut:  

1. Periode pemerintah daerah Surakarta 16 Juni 1946 sampai berlakunya Undang-

Undang Nomor 16 tahun 1947. 

2. Periode pemerintah Harminte Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 

16 tahun 1947 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. 

3. Periode pemerintah daerah Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1957. 

4. Periode pemerintah daerah Kotapraja Surakarta. Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1957 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 

1965. 

5. Periode pemerintah Kotamadya Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999. 
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6. Periode pemerintah kota Surakarta. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 32 tahun 2004 sampai 

sekarang. 

Perkembangan pemerintah kota Surakarta sejak tahun 1946 sampai sekarang 

tahun 2015, tak luput dari peran seorang walikota sebagai pemimpin. Walikota 

sebagai kepala daerah yang pernah menjabat di kota Surakarta sebagai berikut: 

1. Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo (15 Juli 1946 s/d 14 November 1946). 

2. Sjamsoeridjal (14 November 1946 s/d 13 Januari 1949). 

3. Soedjatmo Soemowerdojo (24 Januari 1949 s/d 1 Mei 1950). 

4. Soeharjo Soerjo Pranoto (Juni 1949 s/d 1 Mei 1950). 

5. K. Ng. Soebekti Poesponoto (1 Mei 1950 s/d 1 Agustus 1951). 

6. Muhammad Saleh Werdisastro (1 Agustus 1951 s/d 1 Oktober 1955 dan s/d 

17 Februari 1958). 

7. Oetomo Ramelan (17 Februari 1958 s/d 23 Oktober 1965). 

8. Th. J. Soemantha (23 Oktober 1965 s/d 11 Januari 1968). 

9.  R. Koesnandar (1968 s/d 1975). 

10. Soemari Wongsopawiro (1975 s/d 1980). 

11. Soekamto Prawirohadisebroto, SH (1980 s/d 1985). 

12. H.R. Hartomo (1985 s/d 1995). 

13. Imam Soetopo (1995 s/d 2000). 

14. Slamet Suryanto (2000 s/d 2005). 

15. Ir. H. Joko Widodo (2005 s/d Oktober 2012). 

16. F.X. Hadi Rudyatmo (Oktober 2012 s/d sekarang). 
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat banyaknya walikota yang telah 

memimpin kota Surakarta sejak tahun 1946 sampai tahun 2015 terdapat 

perubahan yang pesat (http://www.surakarta.go.id/konten/sejarah-pemerintahan). 

Pemerintah kota Surakarta memiliki 2 keraton yaitu keraton Mangkunegaran 

dan keraton Kasunanan. 

 
Gambar 8. Keraton Mangkunegaran 

Puro Mangkunegaran dibangun oleh raden Mas Said, yang sering dikenal dengan 

sebutan Pangeran Sambernyowo.  

Keraton Mangkunegaran dibangun pada saat Perjanjian Salatiga pada 

tanggal 13 Maret 1757. Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai Pangeran 

Mangkunegoro I.  

Mangkunegaran dibagi menjadi dua bangunan utama, yaitu Pendopo dan 

Dalem. Istana Mangkunegaran yang paling menarik adalah terbuat dari kayu jati 

utuh. 

Keraton indah yang terawat ini, terletak di pusat kota Solo diantara jalan 

Ronggo Warsito, jalan Kartini, jalan Siswa dan jalan Teuku Umar. Konstruksi 
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Puro atau Keraton ditanggal ulang pada tahun 1757 oleh Kanjeng Gusti Pangeran 

Adipati Aryo (K.G.P.A.A) sampai Mangkoenogoro I (1757-1795).  

Mangkunegaran pertama didirikan setelah pertarungan pahit keluarganya 

dengan V.O.C Belanda (East India Company). Istana Mangkunegaran adalah 

tempat penyimpanan kesenian dan budaya yang lain.  

Tanah milik kerajaan tersebut diisi banyak harta pusaka yang tak ternilai 

dan koleksi yang sangat indah, sebagian besar berasal dari Majapahit (1293-1478) 

dan Mataram (1586-1755) masa kekaisaran. Tarian topeng klasik, wayang orang 

(tarian drama), pakaian, wayang kulit dan wayang kayu, patung-patung religius, 

perhiasan dan benda-benda antik serta pusaka-pusaka yang tidak terhitung 

nilainya.  

Istana ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu Pendopo (Balairung Istana 

tempat menerima tamu) dan Dalem (Balairung Utama) yang dikelilingi oleh 

tempat tinggal para keluarga raja. Bagian timur, disebut Bale Peni digunakan 

untuk tempat tinggal putra atau pangeran.  

Bagian barat dinamakan Bale Warni digunakan untuk tempat tinggal putri-

putri. Istana yang sangat indah di dalamnya terdapat perpustakaan Reksopustoko, 

dimana naskah yang jarang didapat, keagamaan dan filsafat ditulis dalam gaya 

tulisan Jawa. 
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Gambar 9. Keraton Kasunanan 

Keraton Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di 

zamannya. Salah satu arsitek istana ini adalah Pangeran Mangkubumi (kelak 

bergelar Sultan Hamengkubuwono I) yang juga menjadi arsitek utama keraton 

Yogyakarta.  

Hal tersebut, tidak mengherankan jika pola dasar tata ruang kedua keraton 

tersebut (Yogyakarta dan Surakarta) banyak memiliki persamaan umum. Keraton 

Surakarta sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini tidak dibangun 

serentak pada 1744-45.   

Namun dibangun secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata 

ruang yang tetap sama dengan awalnya. Pembangunan dan restorasi secara besar-

besaran terakhir dilakukan oleh Susuhunan Pakubuwono X (Sunan PB X) yang 

bertahta 1893-1939.  

Keraton ini sebagian besar bernuansa warna putih dan biru dengan arsitektur 

gaya campuran Jawa dan Eropa. Keraton Kasunanan juga disebut keraton 

Surakarta Hadiningrat, dibangun pada tahun 1745 oleh Raja Paku Buwono II. 

Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan pokok keraton Surakarta dan 

dibangun pada waktu bersamaan dengan kota Surakarta ditemukan. Secara umum 
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pembagian keraton meliputi: Komplek Alun-alun Lor atau Utara, Kompleks 

Sasana Sumewa, Kompleks Sitihinggil Lor atau Utara, kompleks Kamandungan 

Lor atau Utara, Kompleks Sri Manganti, Kompleks Kedhaton, Kompleks 

Kamagangan, Kompleks Sri manganti Kidul atau Selatan dan Kemandungan 

Kidul atau Selatan, serta Kompleks Sitihinggil Kidul dan Alun-alun Kidul. 

Kompleks keraton juga dikelilingi dengan baluwarti sebuah dinding 

pertahanan dengan tinggi sekitar tiga sampai lima meter dan tebal sekitar satu 

meter tanpa anjungan. Dinding ini melingkupi sebuah daerah dengan bentuk 

persegi panjang.  

Daerah berukuran lebar sekitar lima ratus meter dan panjang sekitar tujuh 

ratus meter. Kompleks keraton yang berada didalam dinding adalah Kemandungan 

Lor atau Utara sampai Kemandungan Kidul atau Selatan.  

Kedua kompleks Sitihinggil dan alun-alun tidak dilingkupi tembok 

pertahanan. Halaman istana didominasi oleh sebuah menara bernama panggung 

Sanggabuwono, menara yang misterius tempat bertemu antara Raja dengan 

Kanjeng Ratu Kidul yaitu Penguasa Laut Selatan.  

Indonesia tidak ada tempat lain yang dapat ditemukan sebuah monumen 

yang bermartabat dan penuh kedamaian untuk tradisi, seni dan budaya kerajaan 

klasik Jawa.Selain keraton Mangkunegaran dan keraton Kasunanan kota 

Surakarta memiliki tempat untuk pertunjukan seni wayang orang yaitu Sriwedari. 
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Gambar 10. Wayang Orang Sriwedari 

Wayang orang Sriwedari adalah salah satu pertunjukan tradisional Jawa 

yang diperankan oleh para pemain yang sangat piawai memainkan berbagai tokoh 

cerita. Menyajikan cerita wayang berdasarkan pada kisah Mahabarata dan 

Ramayana yang mengandung pesan moral yang tertanam dalam jiwa masyarakat 

lokal.  

Setting panggung yang eksotis kita akan menikmati suasana pertunjukan 

yang unik seakan membawa kita kembali ke zaman dulu. Wayang oarang 

Sriwedari tampil di Gedung wayang orang Sriwedari yang berada di kompleks 

Taman Hiburan Sriwedari (http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/ 

kabupaten /id/33/name/jawa-tengah/detail/3372/kota-surakarta). 

Kota Surakarta disebut Solo atau Sala adalah kota yang terletak di provinsi 

Jawa Tengah. Kota Surakarta berpenduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 

penduduk 13.636/km
2
.  

Kota dengan luas 44 km
2
 berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan 

kabupaten Boyolali di sebelah utara, kabupaten Karanganyar dan kabupaten 

Sukoharjo di sebelah timur dan barat, serta kabupaten Sukoharjo di sebelah 

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/
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selatan. Sisi timur kota dilewati sungai yang terabadikan dalam satu lagu 

keroncong Bengawan Solo.  

Bersama dengan Yogyakarta, Solo merupakan pewaris Kerajaan Mataram 

yang dipecah pada tahun 1755. Nama “Sala” adalah dusun yang dipilih oleh 

Sunan Pakubuwana II dari tiga dusun yang diajukan kepadanya ketika akan 

mendirikan istana baru, setelah perang suksesi Mataram terjadi di Kartasura. 

Nama “Surakarta”, yang sekarang dipakai sebagai nama administrasi yang 

mulai dipakai ketika Kasunanan didirikan sebagai kelanjutan monarki Kartasura. 

Masa sekarang nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, 

sedangkan nama Sala atau Solo lebih umum penggunaannya.  

Kata sura dalam bahasa Jawa berarti “keberanian” dan karta berarti 

sempurna atau penuh. Nama Surakarta merupakan permainan kata dari Kartasura. 

Kata sala nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun adalah nama 

pohon suci asal India, sala yang bisa Couroupita guianensis atau Shorea robusta. 

Ketika Indonesia masih menganut ejaan van ophuysen, nama kota ini ditulis 

Soerakarta. Nama “Surakarta” diberikan sebagai nama “wisuda” bagi pusat 

pemerintahan baru ini. Namun, sejumlah catatan lama menyebut bentuk antara 

“Salakarta”.  

Eksistensi kota ini dimulai saat Kesultanan Mataram memindahkan kedudu-

kan raja dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Sunan Pakubuwana 

II membeli tanah tersebut dari Kyai Sala sebesar 10.000 ringgit (gulden Belanda). 

Secara resmi keraton Surakarta Hadiningrat mulai ditempati tanggal 17 Februari 

1745 dan meliputi wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta modern. 
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Kemudian sebagai akibat dari Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan 

Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) terjadi perpecahan wilayah kerajaan, di Solo 

berdiri dua keraton: Kasunan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, di Kesultanan 

Yogyakarta. Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di kota 

Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS.  

Tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan 

kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaraan. Status Susuhunan Surakarta 

dan Adipati Mangkunegaran menjadi rakyat biasa di masyarakat dan keraton 

diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.  

Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang membawahi 

Karesidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) dengan luas daerah 5.677km
2
. 

Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah kota Praja Surakarta, kabupaten 

Karanganyar, kabupaten Sukowati, kabupaten Wonogiri, kabupaten Sukoharjo, 

kabupaten Klaten, kabupaten Boyolali.  

Tanggal 16 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Solo era modern. Setelah 

Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 04 Juli 1950, Surakarta menjadi 

kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah.  

Semenjak berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak 

hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota 

otonom.  
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Gambar 11. Aliran Sungai Bengawan Solo 

Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 

95m dpl, dengan luas 44,1 km
2
 (0.14% luas Jawa Tengah).  

Surakarta berada sekitar 65km timur laut Yogyakarta dan 100km tenggara 

Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi (tinggi 

3115m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806m) di bagian timur. 

Sejauh selatan terbentang pegunungan Sewu.  

Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, 

sungai terpanjang di Jawa serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali 

Jenes. Mata air bersumber dari lereng gunung Merapi yang keseluruhannya 

berjumlah 19 lokasi dengan kapasitas 3.404/detik.  

Ketinggian rata-rata mata air adalah 800-1.200m dpl. Tahun 1890-1827 

hanya ada 12 sumur di Surakarta. Saat ini pengambilan air bawah tanah berkisar 

541/detik yang berlokasi di 23 titik.  

Pengambilan air tanah dilakukan oleh industri dan masyarakat, umumnya 

ilegal dan tidak terkontrol. Sampai Maret 2006, PDAM Surakarta memiliki 

kapasitas produksi sebesar 865,02 liter/detik.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Bengawan_Solo_topography_map.pn
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Air baku berasal dari sumber mata air Cokrotulung, Klaten (387 liter/detik) 

yang terletak 27km dari kota Solo dengan elevasi 210,5 di atas permukaan laut 

dan yang berasal dari 26 buah sumur dalam, antara lain di Banjarsari dengan total 

kapasitas 478,02 liter/detik. Selain itu total kapasitas resevoir adalah sebesar 

9.140m
3
.  

Kapasitas yang ada PDAM Surakarta mampu melayani 55,22% masyarakat 

Surakarta termasuk kawasan hinterland dengan pemakaian rata-rata 22,42m
3-

/bulan. Tanah di Solo bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi 

sebagai akibat aktivitas vulkanik Merapi dan Lawu.  

Komposisi ini, ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah. Hal 

tersebut menyebabkan dataran rendah sangat baik untuk budidaya tanaman pang-

an, sayuran, dan industri, seperti tembakau dan tebu.  

Namun, sejak 20 tahun terkhir industri manufaktur dan pariwisata ber-

kembang pesat sehinga banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan 

industri dan perumahan penduduk. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta 

memiliki iklim muson tropis.  

Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo dimulai bulan 

Oktober hingga Maret dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-

rata curah hujan di Solo adalah 2.200mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya 

adalah Desember, Januari dan Februari.  

Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 30
0
 

celsius. Suhu udara tertinggi adalah 32,5
0
 celsius sedangkan terendah adalah 21,0

0
 

celsius. 
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 Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 

75%. Kecepatan angin 4 knot dengan arah angin 240
0
. 

 
Gambar 12. Kota Surakarta Pada Siang Hari 

Kota Surakarta terletak di antara 110 45’ 15” – 110 45’ 35” bujur timur dan 70’ 

36” – 70’ 56” lintang selatan dan berbatasan dengan kabupaten Karanganyar. 

Kabupaten Boyolali di sebelah timur dan barat, kabupaten Sukoharjo di 

sebelah timur dan barat, serta kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Masing-

masing batas kota terdapat gapuro keraton yang didirikan sekitar tahun 1931-

1932. 

 Pada masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan Surakarta 

didirikannya gapuro keraton. Gapuro keraton didirikan sebagai pembatas se-

kaligus pintu gerbang masuk ibu kota kerajaan Kasunanan (kota Solo) dengan 

wilayah sekitar.  

Gapuro keraton tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga 

didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo yang pada waktu itu menjadi dermaga 

dan tempat penyeberangan (Mojo/Silir). Ukuran gapuro keraton terdiri dari dua 

ukuran yaitu berukuran besar dan kecil.  

Gapuro keraton ukuran besar didirikan di jalan besar. Gapuro keraton 

ukuran besar bisa dilihat di Grogol (selatan), Jajar (barat), dan Jurug (timur). 

Sedangkan gapuro keraton ukuran kecil bisa dilihat di daerah RS Kandang Sapi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Surakarta_Day_View.jp
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(utara), jalan arah Baki di Solo Baru (selatan), Makam haji (barat) dan di 

Mojo/Silir.  

Gapuro keraton besar juga memiliki prasasti pendiri dan waktu pendirian 

gapuro. 

 
Gambar 13. Balaikota Surakarta 

Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya meliputi: kabupaten 

Karanganyar, Sukowati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif 

masih sering disebut sebagai eks-karesidenan kota Surakarta.  

Kota Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin 

oleh seorang camat dan 51 keluruhan yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

lurah. Kelima kecamatan di kota Surakarta antara lain:   

a. Kecamatan Pasar Kliwon (57110)    : 9 kelurahan 

b. Kecamatan Jebres (57120)     : 11 kelurahan 

c. Kecamatan Banjarsari (57130)    : 13 kelurahan 

d. Kecamatan Lawiyan disebut juga Laweyan (57140) : 11 kelurahan 

e. Kecamatan Serengan (57150)    : 7 kelurahan 

Surakarta dan kota-kota satelitnya (Kartasura, Solo Baru, Palur, Colomadu, 

Baki, dan Ngemplak) adalah kawasan yang saling berintegrasi satu sama lain. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Balaikota_Solo_by_Bennylin_04.jp
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Kawasan Solo Raya ini unik karena dengan luas kota Surakarta sendiri yang 

hanya 44km
2
 dan dikelilingi kota-kota penyangganya. 

Masing-masing luas kota penyangga kurang lebih setengah dari luas kota 

Surakarta dan berbatasan langsung membentuk satu kesatuan kawasan kota besar 

yang terpusat. Solo Baru (Soba) merupakan kawasan yang dimekarkan dari kota 

Solo.  

Solo Baru selain sebagai salah satu kota satelit dari kota Surakarta juga 

merupakan kawasan pemukiman bagi para pekerja atau pelaku kegiatan ekonomi 

di kawasan kota Surakarta. Solo Baru banyak terdapat perumahan sedang dan 

mewah, maka dari itu Solo Baru juga merupakan kawasan pemukiman elit.  

Solo Baru terdapat pasar swalayan Carrefour. Pandawa waterboom 

merupakan waterboom terbesar di Jawa Tengah dan Yogyakarta terdapat di 

kawasan ini. Meskipun termasuk dalam wilayah kabupaten Sukoharjo tetapi 

secara ekonomi dan politis Solo Baru lebih dekat ke kota Surakarta.  

Letak wilayah kotanya yang langsung berbatasan dengan kota Surakarta. 

bahkan pernah ada wacana tentang penggabungan wilayah-wilayah kota satelit di 

sekitar kota Surakarta termasuk Solo Baru untuk dimasukkan ke dalam 

wilayahnya.  

Luas wilayah kota Surakarta beserta wilayah-wilayah kota penyangganya 

saat ini sekitar 150km
2
 dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa. Walikota kota 

Surakarta saat ini adalah F.X. Hadi Rudyatmo menggantikan Ir. Joko Widodo 

yang dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2012.  
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Pasangan walikota dan wakil walikota yang sering disebut Jokowi-Rudy 

pertama kali terpilih sebagai walikota Solo untuk masa bakti 2005-2010.Suara 

lebih dari 90% untuk masa jabatan 2010-2015.  

Bawah kepimpinan Jokowi dan Rudy, Solo mengalami perubahan yang 

sangatpesat. Para pedagang barang bekas di Taman Banjarsari dapat direlokasikan 

hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka.  

Investor diberi syarat untuk memikirkan kepentingan publik. Komunikasi 

langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) diadakan secara rutin 

dengan masyarakat.  

Taman Balekambang yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh penge-

lolanya, dijadikan taman sebagai tindak lanjut branding. Jokowi mengajukan kota 

Surakarta untuk menjadi anggota organisasi kota-kota warisan dunia dan diterima 

pada tahun 2006.  

Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan kota Surakarta menjadi tuan 

rumah konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008. Sejak 1 Oktober 

2012 walikota kota Surakarta Ir. Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatan 

walikota setelah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.  

Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 

2008. Tanggal 17 April 2013, gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo resmi 

melantik Dr. H. Achmad Purnomo sebagai wakil walikota kota Surakarta meng-

gantikan F.X. Hadi Rudyatmo yang menjadi walikota kota Surakarta.  

Surakarta memiliki semboyan “Berseri”, akronim dari “Bersih, Sehat, Rapi, 

dan Indah”, sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Kepentingan pemasaran 
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pariwisata, Solo mengambil slogan pariwisata Solo, The Spirit of Java (Jiwanya 

Jawa) sebagai upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa.  

Slogan Solo The Spirit of Java diperoleh dari hasil sayembara yang diada-

kan oleh Pemkot Solo pada 4 Oktober sampai 14 November 2005. Sayembara 

yang dimenangkan oleh Dwi Endang Setyorini (warga Giriroto, Ngemplak, 

Boyolali).  

Logonya dikerjakan oleh perusahaan periklanan pemenang pitching 

(tender), yaitu Freshblood Indonesia (Solo) dan didampigi oleh tim konsultan 

desain Optimaxi (Jakarta) dibawah pengawasan GTZ dalam rangkaian program 

Regional Economic Development (RED) atau GTZ-RED. Perancangan logo 

berlangsung sekitar enam bulan di kota Solo.  

Selama masa itu diselenggarakan sesi konsultan dengan Badan Koordinasi 

Antar Daerah (BKAD) dan tokoh masyarakat, yang puncak sosialisasinya digelar 

di Ballroom Hotel Quality (The Sunan Hotel). Puncak sosialisasi digelar, beragam 

kalangan hadir sebagai representasi wilayah Solo Raya.  

Tim perancang bekerja dengan bekal slogan hasil sayembara dan dituntut 

menjabarkan konsep Spirit of Java dalam wujud visual. Identitas visual yang 

berupa tulisan “Solo” beserta slogan di bawahnya dengan aksen huruf “O” 

berbentuk relung diperoleh dari ekstraksi konsep visual yang merefleksikan kesan 

Jawa dalam tampilannya.  

Relung dalam logo bisa saja mengingatkan orang pada ornamen keris, batik 

atau mebel yang meerujuk pada wilayah (Jawa). Selain itu kota Solo memiliki 

beberapa julukan antara lain kota Batik, kota Budaya, dan kota Liwet.  
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Penduduk Solo disebut sebagai wong Solo dan istilah Putri Solo juga 

banyak digunakan untuk menyebut wanita yang memiliki karakteristik mirip 

wanita dari kota Solo. Salah satu sensus paling awal yang dilakukan di wilayah 

Karesidenan kota Surakarta (Residentie Soerakarta) pada tahun 1885 mencatat 

terdapat 1.053.985 penduduk, termasuk 2.694 orang Eropa dan 7.543 orang 

Tionghoa.  

Wilayah seluas 5.677km
2
 tersebut memiliki kepadatan 186 penduduk/km

2
. 

Ibukota karesidenan tersebut sendiri pada tahun 1880 memiliki 124.041 

penduduk.  

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, 

terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di lima kecamatan 

meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1km
2
.  

Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita 

terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. 

Catatan dari tahun 1880 memberikan cacah penduduk 124.041 jiwa.  

Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkisar 

0,565% per tahun. Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 

jiwa/km
2
, merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa 

Tengah hanya 992 jiwa/km
2
).  

Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan 

kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia dengan luas wilayah 

ke-13 terkecil dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota 

administratif Indonesia. 
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Tabel 2. Daftar Kecamatan Di Surakarta 

No 
Nama 

Kecmatan 

Kode 

Pos 
Luas 

% 

Luas 
Penduduk 

% 

Pendu

duk 

Kepadat

an 

Laju 

Pertumb

uhan 

1. Banjarsari 57130 14,81 
33,63

% 
157.438 31,45% 

10.630/k

m
2
 

0,25 

2 Jebres 57120 12,58 
28,57

% 
138.624 27,69% 

11.019/k

m
2
 

0,88 

3 Laweyan 57140 8,64 
19,62

% 
86.315 17,24% 

10.002/k

m
2
 

-0,21 

4 
Pasar 

Kliwon 
57110 4,82 

10,95

% 
74.145 14,80% 

15.383/k

m
2 -0,07 

5 Serengan 57150 3,19 
7,24

% 
44.120 8,81% 

13.830/k

m
2 -0,59 

 

Kecamatan terdapat di kota Solo adalah Pasar Kliwon yang luas hanya 

sepersepuluh luas kelurahan kota Solo. Laweyan merupakan kecamatan dengan 

kepadatan terendah. 

Laju pertumbuhan penduduk Solo selama 2000-2010 adalah 0,25%, jauh 

dibawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%. Jika wilayah 

penyangga kota Surakarta digabungkan secara keseluruhan (Solo Raya: Surakarta, 

Kartasura, Colomadu, Ngemplak, Baki, Grogol, palur), maka luasnya adalah 

130km
2
.  

Penduduknya lebih dari 800.000 jiwa (http://id.wikipedia.org/wiki/ Kota-

Surakarta). Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari walikota untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah.  

Berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dari walikota, maka kecamatan 

memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi kecamatan antara lain: 

1. Penyelenggaraan kesekretariatan Kelurahan. 

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/%20Kota-Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/%20Kota-Surakarta
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3. Pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 

8. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. 

9. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan 

10. Pembinaan jabatan fungsional. 

Kelurahan juga mempunyai tugas pokok sendiri. Tugas pokok kelurahan 

menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kema-

syarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

walikota.  

Kelurahan juga memiliki limpahan dari walikota sehingga terdapat tugas-

tugas yang harus dikerjakan. Tugas-tugas kelurahan antara lain: 

1. Penyelenggaraan kesekretariatan Kelurahan. 

2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

3. Pemberdayaan masyarakat. 

4. Pelayanan masyarakat. 

5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

6. Pemeliharaan prasarana, fasilitas umum dan lingkungan hidup. 

7. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

8. Pembinaan jabatan fungsional (http://www.surakarta.go.id/konten/kecamatan). 

http://www.surakarta.go.id/konten/kecamatan
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B. Hasil Penelitian 

 

1. Profil Pengamen Jalanan 

Jumlah pengamen jalanan sekarang tinggal sedikit. Hal tersebut dikarena 

adanya larangan mengamen dari pemerintah dan banyaknya LIMNAS disetiap 

lampu merah kota Surakarta yang tidak memperbolehkan mengamen.  

Penelitian ini tidak menggunakan informan pendukung, karena peneliti 

menganggap informan utama sudah cukup untuk dimintai informasi yang diingin-

kan oleh peneliti. Informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang dengan jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki.  

Namun pengamen jalanan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Usia 

informan beragam dimulai dari umur 14 tahun sampai 45 tahun.  

Keberagaman usia dapat dikategorikan umur 14 tahun termasuk anak-anak 

dan 45 tahun termasuk orang dewasa. Penjelasan 9 orang informan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. Profil Pengamen Jalanan di Kota Surakarta 

No Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 
Agama 

Tempat 

Asal 

Tempat 

Beroperasi 

Alat 

Mengamen 

1 LT 14th Pr  Islam  Solo 
Lampu Merah 

Sekarpace 

Bekas Tutup 

Botol 

2 PS  45th Lk Islam  Solo  

Lampu Merah 

Tugu 

Cembengan 

Bekas Tutup 

Botol  

3 KT 25th Lk  Kristen Solo Warung Makan Gitar  

4 ND 14th Lk  Islam  Solo Warung Makan  Gitar Kecil 

5 NU 28th Lk  Islam  Bogor  Ngarsopuro  Gitar  

6 RB 18th Lk  Islam  Solo  Ngarsopuro  Gitar  

7 FD 21th Lk  Islam  Solo  Ngarsopuro  Gitar Kecil  

8 HF 20th Lk  Islam  Solo  Ngarsopuro  Gitar Kecil 

9 EK 27th Lk  Islam  Kebakramat  
Bus antar 

Provinsi 
Gitar Kecil 
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Berdasarkan tabel di atas profil para pengamen jalanan di Surakarta ada 9 

orang yang akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut. 

a. Informan yang berinisial LT. LT berusia 14 tahun berjenis kelamin 

perempuan. Usia yang masih belia Usia yang masih belia, baru duduk dibangku 

kelas 2 SMP. Agama yang dianut adalah agama islam namun belum melaksana-

kan perintah dan larangan-Nya semestinya.  

Tinggi badan LT 120cm dan berat badan sekitar 30kg dengan bentuk wajah 

oval yang banyak jerawat, mata besar, alis tebal, rambut pendek lurus, hidung 

mancung, bibir tipis memiliki gigi terlihat banyak karang, serta kulit hitam. LT 

memakai kaos dan rok pendek yang terlihat sudah lusu.  

Alat mengamen bekas tutup botol yang dikaitkan pada sebilah kayu kecil 

dan membawa tas kecil yang sudah sobek. Wawancara dilakukan di tepi jalan 

lampu merah sekarpace, hari sabtu tanggal 04 April 2015 pukul 11.30. 

Wawancara dilakukan di tepi jalan, agar tidak menganggu pengendara 

bermotor yang melintas di jalan raya.  LT terlihat malu-malu dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti.  

Wawancara berlangsung selama 15 menit oleh peneliti dianggap cukup 

untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut. Menurut LT, akan menjadi 

pengamen sampai waktu yang dirinya sendiri belum tahu, awal mengamen hanya 

sekedar ikut-ikutan teman.  

LT menjadi pengamen jalanan selama kurang lebih 2 tahun di lampu merah 

Sekarpace. Ayahnya bekerja sebagai tukang batu sedangkan ibunya hanya seorang 

ibu rumah tangga.  
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“Apakah anda tinggal di rumah bersama keluarga? 

Iya, di rumah bersama kedua orang tua dan saudara”. 

Mengamen hanya untuk menambah uang saku yang dianggap pemberian 

dari orang tua masih kurang. Mengamen adalah hal yang mengasikan walau 

terkena sinar matahari yang membakar kulit dan kehujanan.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya ? 

Mengamen sepulang sekolah setiap harinya mendapat uang 15.000 sampai 

20.000”. 

Berdasarkan penuturan LT di atas bahwa penghasilan mengamen setiap hari 

sepulang sekolah berkisar antara 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Hasil 

mengamen hanya digunakan untuk jajan. 

b. Informan yang berinisial PS. PS merupakan informan ke-2 bertempat 

tinggal di kota Surakarta, berusia 45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Agama 

yang dianut adalah agama islam namun belum melaksanakan perintah dan 

larangan-Nya.  

Bertubuh agak gemuk tinggi badan 160cm, berat badan 65kg, bentuk wajah 

oval, mata besar, rambut pendek lurus, hidung mancung, bibir tipis, gigi putih, 

dan berkulit hitam.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

Cacat fisik, cari kerjaan susah”.  

Berdasarkan penuturan PS di atas hasil wawancara peneliti mendapatkan 

hasil. PS memiliki kekurangan fisik, kakinya cacat sebelah sehingga dalam 

berjalan harus menggunakan tongkat sebagai penyangga.  

Alat mengamen yang digunakan sebilah kayu kecil yang dikaitkan dengan 

beberapa tutup botol bekas minuman ringan. Wawancara dilakukan di pos POLISI 
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lampu merah Tugu Cembengan pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 pukul 

12.00.  

“Apakah anda tinggal di rumah bersama keluarga? 

Tinggal bersama keluarga memiliki 3 anak dan satu istri. Anak pertama 

tamat SMK, anak ke 2 SD kelas 4, dan anak ke 3 masih kecil”. 

PS sudah menjadi pengamen jalanan sejak tahun 1997 sampai sekarang. PS 

sudah menikah memiliki 1 orang istri serta 3 orang anak yang pertama tamat 

SMK, kedua baru kelas 4 SD, dan ketiga masih kecil. Kekurangan fisik yang 

dimilikinya menyebabkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

40.000 sampai 45.000 hanya setengah hari sebab harus bergantian dengan 

temannya”. 

Mengamen dijadikan PS sebagai mata pencaharian untuk mencari nafkah 

keluarganya. Penghasilan mengamen yang tidak menentu, dalam waktu setengah 

hari dimulai pukul 08.00 sampai 15.00 berkisar antara 40.000 rupiah hingga 

45.000 rupiah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. PS menjadi tulang 

punggung keluarga satu-satunya karna istri hanya sebagai ibu rumah tangga. 

“Apakah anda mendapat cemooh mengenai profesi pengamen terhadap 

tetangga sekitar rumah? 

Mendapat namun cemooh dianggap sebagai hal yang biasa yang penting 

anak dan istri bisa makan dan anak sekolah”. 

  

Pekerjaan sebagai pengamen jalanan sering mendapat cemooh dari orang 

lain dianggap biasa saja. Bagi PS cemooh hal biasa asalkan anak istri bisa makan 

dan dapat membiayai sekolah.  

Wawancara berlangsung sekitar 25 menit, waktu tersebut sudah dianggap 

cukup oleh peneliti dalam bertanya untuk mendapatkan informasi yang 
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diinginkan. PS akan menjadi pengamen sampai dirinya tidak mampu lagi untuk 

mencari nafkah. 

c. KT merupakan informan ke-3. KT berusia 25 tahun berjenis kelamin laki-

laki, namun diumur yang masih muda sekarang ini dirinya memilih menjadi 

pengamen. Tinggi badan 168cm, berat badan 60kg, bentuk wajah oval, bermata 

besar, rambut pendek ikal, hidung mancung, bibir tipis, gigi putih dan berkulit 

hitam.  

Agama yang dianut adalah agama kristen, namun belum melaksanakan 

sesuai ajarannya meski banyak diajak teman untuk ke gereja. Alat yang digunakan 

untuk mengamen adalah sebuah gitar terlihat masih bagus.  

Wawancara dilakukan di tepi jalan Slamet Riyadi, pada hari selasa tanggal 

07 April 2015 pukul 20.00. KT biasanya mengamen di warung makan tepi jalan 

sepanjang jalan Slamet Riyadi atau Ngarsopuro. KT hanya tamatan SMK, setelah 

lulus semula bekerja di CS Gading selama 3 tahun sebagai tukang bersih-bersih 

kemudian pindah ke PT sebagai tukang bersih-bersih juga.  

“Bagaimana keadaan ekonomi keluaraga anda sebelum menjadi pengamen? 

Biasa kurang, pernah kerja mendapat gaji 1 bulan 600.000 hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. 

Upah tiap bulan menjadi pegawai 600.000 rupiah  hanya cukup memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Hal tersebut, membuat KT berhenti dari pekerjaannya 

kemudian memilih mengamen. Sebelumnya dahulu waktu KT masih duduk 

dibangku sekolah dirinya pernah menjadi pengamen jalanan.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

30.000 rupiah”. 
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Penghasilan menjadi pengamen jalanan dari pukul 20.00 sampai 21.00 

sekitar 30.000 rupiah tiap harinya. KT belum menikah, sehingga penghasilan 

mengamen tiap malam yang tidak menentu dianggap sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya tiap hari.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini ? 

Mencari pengalaman dan dari pada tidak memiliki pekerjaan”. 

Menurut KT, mengamen merupakan tempat untuk mencari pengalaman 

yang tidak akan pernah didapat pada lingkungan tempat tinggalnya. Banyak 

masyarakat yang mencemooh dan memandang jelek, tidak pernah menanggapinya 

tetapi KT membalas dengan sikap sopan kepada semua orang. Wawancara ber-

langsung selama 20 menit sudah dianggap cukup oleh peneliti untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. 

d. ND nama inisial informan ke-4. ND memiliki tubuh mungil dengan 

tinggi badan 150cm dan berat badan 35kg berjenis kelamin laki-laki. Berkulit 

hitam rambut pendek lurus, gigi putih dan wajah berbentuk bulat.  

ND baru berusia 14 tahun, umur yang masih belia untuk bekerja. Agama 

yang dianut adalah agama islam, namun dirinya belum melaksanakan perintah 

serta larangan-Nya. Meski belum sepenuhnya dan sholat lima waktu hanya 

kadang kala ND juga mengikuti puasa saat bulan ramadhan.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

Tidak mempunyai orang tua yang lengkap, ayah sudah meninggal dan ibu 

bekerja di Sukoharjo belum pulang”. 

Alat untuk mengamen sebuah gitar kecil. ND mengamen bersama temannya 

sehingga penghasilan yang didapat harus dibagi 2 sama rata. Wawancara 
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dilakukan di tepi jalan Slamet Riyadi, pada hari selasa tanggal 07 April 2015 

pukul 20.30. ND hanya diasuh oleh ibunya saja, karena ayah sudah meninggal. 

Ibunya menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya untuk menghidupi 3 

anaknya. Ibu bekerja di Sukoharjo sebagai asisten rumah tangga namun tidak 

pulang kerumah. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ibu menjadikan 

dirinya ikutan teman mengamen di jalanan.  

“Apakah anda tinggal di rumah bersama keluarga? 

Di jalan atau di rumah kosong bersama teman-teman”. 

Namun ND tidak pulang kerumah melainkan tidur bersama teman-temannya 

di rumah kosong yang dijadikan tempat singgah. Meskipun ND tidak pulang 

kerumah, dirinya tetap masuk sekolah. ND baru duduk di bangku SMP kelas 2, 

karena tidak pulang kerumah maka dirinya tidak pernah belajar.  

Rumah kosong yang dijadikan bascam dihuni sejumlah 6 anak semua 

bekerja sebagai pengamen. Selain karena keluarga yang tidak utuh lagi, meng-

amen hanya ikut-ikutan teman. Mengamen setiap hari dimulai pukul 18.00 sampai 

20.00 dengan penghasilan yang tidak menentu.  

Selesai mengamen pukul 20.00 sampai bascam sudah larut malam. Hal 

tersebut membuat ND selalu terlambat masuk sekolah. Mengamen setiap malam 

hari dan pulang larut malam menjadikan kurang berkonsentrasi saat mengikuti 

pelajaran di kelas. Ketika proses belajar mengajar berlangsung ND tidur di kelas. 

ND berkeinginan setelah tamat sekolah nanti akan mencari pekerjaan 

dengan upah yang layak. Jika sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, maka 
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memilih akan tetap mengamen. Waktu yang digunakan selama wawancara 

berlangsung 20 menit. 

e. Informan 5 berinisial NU. NU berjenis kelamin laki-laki, berusia 28 

tahun dengan tinggi badan 170cm dan berat badan 50kg. Memiliki bentuk wajah 

oval, rambut pendek lurus memakai topi, kulit hitam dan badan kurus.  

Alat yang digunakan saat mengamen, sebuah gitar kecil masih terlihat 

bagus. Agama yang dianut yaitu agama islam, tetapi dirinya belum menjalankan 

perintah dan larangan-Nya. Wawancara dilakukan dekat warung kecil di tepi  

jalan sekitar Ngarsopuro, pada hari selasa tanggal 07 April 2015 pukul 21.00 

WIB.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

Uang dari pekerjaan utama belum mencukupi”. 

NU anak nomor 1 dari 2 bersaudara, dirinya tinggal di kota Solo bersama 

adiknya. Sebenarnya NU berasal dari kota Bogor, semula merantau ke kota Solo 

karena ingin mencari pekerjaan. Berprofesi sebagai pengamen sejak berada di 

kota Surakarta.  

Selain menjadi pengamen jalanan di kota Surakarta, NU memiliki pekerjaan 

tetap sebagai pelukis mukena di Pasar Kliwon. Waktu bekerja dimulai pagi hingga 

sore hari, malamnya digunakan untuk mengamen.  

Alasan NU mengamen hanya mencari kesibukan di malam hari dari pada 

cuma dikontrakan saja. Penghasilan mengamen yang tiap malamnya tidak 

menentu harus dibagi 2 sama rata dengan temannya, karena mengamen bersama 

teman. 

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 
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Mengamen dari jam 19.00-22.15 malam dengan hasil 50.000-80.000 dibagi 

2”.  

Mengamen dimulai pukul 19.00 sampai 22.15 WIB, berkisar antara 50.000 

sampai 80.000 rupiah. Hasil mengamen hanya digunakan untuk bersenang-

senang, sebab uapah bekerja tiap bulan sudah mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

Namun masih disayangkan, dirinya jauh-jauh ke kota Solo selain menjadi 

pengamen juga minum-minuman keras. Hal itu disebabkan banyaknya pengamen 

di kota Solo biasanya mempererat solidaritas dengan cara minum-minuman keras, 

membuat tato di tubuh, dan lain sebagainya.  

Cara yang tidak baik seperti itu menyebabkan hasil mengamen semalam 

habis semalam. Wawancara berlangsung selama 20 menit dan berjalan dengan 

lancar tanpa ada hambatan. 

f. RB informan ke-6. RB merupakan nama inisial, berusia 18 tahun jenis 

kelamin laki-laki. Tinggi badan 170cm, berat badan 50kg, bermata sipit, bentuk 

wajah oval, rambut pendek lurus dan berkulit hitam. Alat yang digunakan untuk 

mengamen, sebuah gitar.  

Agama yang dianut adalah agama islam, namun baru menjalankan perintah 

sholat lima waktu yang masih bolong-bolong dan sholat jum’at. Wawancara 

dilakukan tepi jalan sekitar Ngarsopuro, pada hari selasa tanggal 07 April 2015 

pukul 21.20 WIB. Tepatnya di sebelah warung kecil tepi jalan.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

karena orang tua bercerai ibu nikah lagi, setelah bercerai ayah sering 

mabuk-mabukkan sehingga keuangan di rumah jadi berantakan”. 
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Alasan mengamen karena kedua orang tuanya sudah bercerai. Hal tersebut 

menjadikan dirinya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua 

orang tuanya. Ibunya sudah menikah lagi dan sekarang telah mempunyai anak 

hasil pernikahan kedua. Setelah bercerai ayahnya jadi tukang mabuk, sehingga 

keadaan ekonomi keluarga menjadi berantakan.  

RB merupakan anak nomor 3 dari 5 saudara, karena hidup sederhana RB 

bersekolah sampai bangku Sekolah Dasar saja. Bertempat tinggal di daerah 

Semanggi. Berbekal tamatan SD sangat sulit mendapatkan pekerjaan dengan 

posisi yang enak.  

“Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menjadi pengamen? 

hanya bekerja di pabrik mukena depan pom bensin Pasar Kliwon upahnya 

masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. 

Namun dirinya diterima kerja di pabrik mukena, tepatnya depan pom bensin 

Pasar Kliwon. Upahnya bekerja sebagai buruh tiap bulan dianggap masih kurang. 

Jalan lain untuk mendapatkan uang tanpa merugikan orang lain, mengamen 

dijadikan solusi mencari uang tambahan.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

mengamen mulai pukul 18.00 sampai 22.15 dengan hasil 50.000-70.000 dan 

harus dibagi 2”.  

Setiap malam hari mulai pukul 18.00 sampai 22.15 WIB mengamen ber-

sama temannya, maka hasil dari mengamen harus dibagi 2. Penghasilan yang di 

dapat setiap malamnya berkisar antara 50.000 samapai 70.000 rupiah. Biasanya 

mengamen disekitar daerah Gladak, Nonongan, Gemblekan, Ngarsopuro, dan Gading 

baik mengamen di warung makan maupun pertokoan. Wawancara berlangsung 

selama 20 menit. 
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g. Informan ke-7 berinisial FD. FD berusia 21 tahun, berjenis kelamin laki-

laki dengan tinggi badan 160cm dan berat badan 50kg. Wajahnya berbentuk bulat, 

rambut pendek lurus, hidung mancung, bibir tebal dan kulit berwarna sawo 

matang. Pada usia yang relatif muda FD mendapat pengaruh buruk yaitu menato 

tangannya, karena ikut-ikutan teman.  

Pakaian dan alas kaki yang digunakan terlihat bagus, menandakan sebenar-

nya termasuk keluarga mampu. Agama yang dianut adalah agama islam. Namun, 

belum menjalankan perintah dan larangan-Nya.  

“Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menjadi pengamen? 

masih kurang, ibu sebagai ibu rumah tangga sedangkan ayah buruh 

serabutan dan karna ekonomi saya hanya tamatan SMP”.  

Alat yang digunakan untuk mengamen sebuah gitar kecil yang masih 

terlihat bagus.  FD hanya tamatan SMP saja, karena ekonomi keluarganya yang 

kurang mampu. Wawancara dilakukan depan pasar Ngarsopuro pada malam, hari 

selasa tanggal 07 April 2015 pukul 21.40 WIB.  

Ayahnya bekerja sebagai buruh yang sesekali masih berganti menarik becak 

dengan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah 

tangga. FD pernah bekerja di kota Bandung, tetapi sekarang berhenti dan baru 

menunggu panggilan kerja sebagi marketing di kota Bandung. Setiap malam hari 

dirinya mengamen bersama temannya sesama pengamen. 

“Apa motivasi saudara menjadi seorang pengamen? 

hanya ikut-ikutan teman”.  

Mengamen digunakan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan uang. 

Mengamen menjadikan dirinya bisa hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang 



78 

  

78 

 

lain. Awalnya hanya berdasarkan ikut-ikutan teman yang sudah menjadi peng-

amen terlebih dahulu.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

50.000 rupiah mengamen dari jam 20.00 sampai 22.00”. 

FD masih tinggal bersama orang tuanya dan saudara-saudara, karena belum 

menikah. Mengamen setiap malam dimulai pukul 20.00 sampai 22.00 WIB, 

dengan penghasilan yang tidak menentu dan harus dibagi 2 dengan temannya. 

Penghasilan mengamen tiap malam berkisar 50.000 rupiah.  

FD setelah mengamen biasanya berkumpul dengan teman-temannya minum-

minuman keras, sehingga pulang kerumah sudah larut malam. Meski demikian FD 

ingin memiliki profesi lain. Wawancara berlangsung selama 20 menit berlangsung 

secara lancar tanpa ada hambatan. 

h. Informan ke-8 yang berinisial HF. HF berusia 20 tahun berjenis kelamin 

laki-laki, dengan tinggi badan 170cm dan berat badan 55kg. Wajah berbentuk 

bulat, rambut pendek ikal, hidung mancung, bibir tebal, dan berkulit sawo matang. 

Mengenakan pakaian bagus, kaos berwarna merah, jaket jean berwarna biru tua, 

celana jean pancang, serta sepatu but dari bahan kulit.  

Agama yang dianut adalah agama islam, namun belum menjalankan 

larangan dan perintah-Nya. Alat yang digunakan untuk mengamen adalah sebuah 

gitar kecil yang masih terlihat bagus. Wawancara dilakukan di depan pasar 

Ngarsopuro, pada hari selasa malam tanggal 07 April 2015 pukul 21.00 WIB.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

ikut-ikutan teman”. 
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Ayahnya bekerja sebagai wirausaha printing, sedangkan ibunya berjualan di 

rumah. HF semula menagmen hanya berdasarkan ikut-ikutan temannya yang 

sudah menjadi pengamen lebih dahulu. Setiap malam hari HF mengamen bersama 

teman-temannya sesama pengamen. 

“Apakah anda tinggal dirumah bersama keluarga? 

iya, tinggal dirumah bersama ayah dan ibu”.   

Bertempat tinggal di kota Solo bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya. 

HF anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Berbekal tamatan SD sulit untuk mendapatkan 

pekerjaan di kota Solo.  

Hal tersebut menjadikan mengamen hanya  untuk mengisi waktu luang 

mencari uang. Mengamen setiap hari mulai pukul 20.00 sampai 22.00 dengan 

penghasilan yang tidak menentu dan harus dibagi 2 dengan temannya. Setelah 

mengamen biasanya berkumpul dengan teman-temannya sesama pengamen, 

sehingga mempengaruhi dampak yang buruk.  

Pengaruh dampak buruk yaitu minum-minuman keras dan bertato. HF 

memiliki tato pada bagian tangan. Menurut dirinya cemooh dari masyarakat 

dianggap bahwa mereka masih sayang kepadanya.  

Selain pergaulan yang salah, HF meski memeluk agama islam dirinya juga 

sering ikut ke gereja jika diajak teman yang beribadah. Wawancara berlangsung 

selama 20 menit, berjalan secara lancar tanpa ada hambatan. 

i. Informan ke-9 berinisial EK. EK berusia 27 tahun berjenis kelamin laki-

laki, mempunyai tinggi badan 170cm dan berat badan 50kg. Bentuk wajah oval, 

rambut pendek lurus, dan berkulit hitam. Memeluk agama islam, berdasarkan 

penuturannya EK sudah menjalankan perintah serta larangan-Nya.  
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Namun masih terlihat bahwa dirinya bertato. Alat yang digunakan untuk 

mengamen adalah sebuah gitar kecil terlihat sudah kusam. Wawancara dilaksana-

kan ketika dirinya sedang tidak mengamen. Tempatnya di tepi jalan lampu merah 

Panggung depan SMK Kristen.  

“Apakah anda tinggal dirumah bersama keluarga? 

tinggal dirumah bersama 2 anak dan istri”. 

Wawancara pada hari kamis tanggal 07 April 2015 pukul 10.30. EK sudah 

menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama duduk di bangku kelas 1 SD 

sedangkan anak ke-2 masih balita.  

Istri sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di daerah Kebakramat 

bersama istri dan kedua orang anaknya. EK menjadi pengamen jalanan sejak 

dahulu sampai sekarang, sekitar 2 tahun lebih.  

“Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

karna sebagai buruh pembuat genteng bekerjanya tidak tentu”. 

Mengamen hanya dijadikan pekerjaan sampingan saja. Sebab sebenarnya 

dirinya memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai pembuat genteng. Namun bekerja 

sebagai pembuat genteng waktu bekerjanya tidak menentu, jika ada pesanan baru 

bekerja tetapi banyak menganggurnya.  

Upah buruh genteng hanya minim, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. 

EK mengamen di bus antar Provinsi, antara lain bus Sumber Selamat, bus Eka, 

bus Mira, dan bus Sumber Rahayu. Mengamen pada bus antar Provinsi tidak 

jarang jika dirinya mengamen hingga daerah Sragen.  

“Apakah anda mempunyai keinginan untuk beralih profesi? 

ingin namun saya tidak sekolah sehingga sulit mencari pekerjaan”. 
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EK tidak memiliki bekal pendidikan formal dan memiliki badan yang 

banyak tato. Hal tersebut menjadikan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. 

Mengamen dimulai pada pagi hari hingga sore hari bersama teman-temannya 

sesama pengamen bus antar Provinsi.  

Rute yang dijadikan tempat mengamen biasanya Panggung, kampus UNS, 

hingga daerah Sragen. Rute antar daerah tersebut EK sering menyebutnya estafet. 

Tujuan EK menjadi pengamen bus kota hanya untuk mencari nafkah keluarganya 

agar tidak kekurangan lagi.  

“Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

30.000-40.000 rupiah”. 

EK biasanya mengamen sejak pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dengan 

penghasilan yang tidak menentu. Penghasilan mengamen yang didapat setiap 

harinya berkisar antara 30.000 rupiah hingga 40.000 rupiah. Penghasilan setiap 

harinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak 

sekolah. Wawancara berlangsung selama 20 menit dan berjalan dengan lancar. 

2. Faktor-faktor Pengamen Jalanan di Kota Surakarta 

Berdasarkan analisis pengamen jalanan di kota Surakarta yang telah 

dijelaskan di atas. Munculnya pengamen jalanan di kota Surakarta disebabkan 

beberapa faktor sebagai berikut. 

a. Faktor kemiskinan, banyaknya warga Indonesia yang masih dibawah garis 

kemiskinan. 

1) Menurut penuturan PS 

Apa motivasi saudara menjadi seorang pengamen? 

karena ekonomi dan cacat fisik  sehingga cari pekerjaan susah 

2) Menurut penuturan EK 

Apa motivasi saudara menjadi seorang pengamen? 
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karena ekonomi, bekerja sebagai buruh pembuat genteng waktu kerja tidak 

menentu. 

b. Faktor pendidikan formal yang rendah atau minim, pada zaman sekarang telah 

diakui memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah banyak dan 

bekerja diposisi enak tanpa memiliki bekal pendidikan tinggi. 

1) Menurut penuturan FD 

Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menjadi pengamen? 

kurang mencukupi sehingga saya hanya tamatan SMP 

2) Menurut penuturan HF 

Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menjadi pengamen? 

kurang mencukupi, saya hanya tamat SD saja  

3) Menurut penuturan KT 

Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menjadi pengamen? 

kurang mencukupi, saya hanya tamat SMA mencari pekerjaan hanya 

sebagai tukang bersih-bersih gajinya sedikit 

c. Faktor orang tua yang bercerai, kedua orang tua adalah panutan anak didalam 

lingkungan keluarga. Hal tersebut apabila orang tua bercerai maka akan 

menganggu psikologis anak, sehingga menyebabkan anak akan keluar dari 

lingkungan keluarga. Keluarnya anak dari lingkungan keluarga tidak menutup 

kemungkinan jika mudah terpengaruh dengan hal-hal buruk seperti minum-

minuman keras, berbicara kotor, bertato, dan lain sebagainya. 

1) Menurut penuturan RB 

Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

orang tua bercerai, ibu nikah lagi dan ayah sering mabuk-mabukan 

sehingga keuangan keluarga menjadi berantakan. 

d. Faktor ikut-ikutan teman, mengamen berdasarkan ikut-ikutan teman belum 

tentu berasal dari keluarga yang kurang mampu maupun berasal dari keluarga 

mampu. Menjadi pengamen jalanan, berbekal ikut-ikutan biasanya uang hasil 

mengamen hanya digunakan untuk berhura-hura ke hal negatif. 

1) Menurut penuturan ND 

Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

karena ayah sudah meninggal dan ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga 

tidak pulang sehingga saya ikut-ikutan teman menjadi pengamen. 



83 

  

83 

 

2) Menurut penuturan LT 

Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

karena ikut teman 

3) Menurut penuturan NU 

Mengapa anda mengamen seperti sekarang ini? 

untuk mengisi waktu luang dan ikut-ikutan teman  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya 

pengamen jalanan di kota Surakarta terdapat 4 faktor yang mempengaruhi 

seseorang menjadi pengamen jalanan. Faktor-faktor munculnya pengamen jalanan 

di kota Surakarta paling banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan faktor 

ikut-ikutan teman. Kedua faktor tersebut sering dijadikan alasan menjadi seorang 

pengamen jalanan.  

Banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta sebagian besar bukan 

berasal dari warga kota Surakarta melainkan orang yang berasal dari luar kota 

Surakarta, namun menetap di kota Surakarta. Hal tersebut menjadikan kota 

Surakarta banyak pengamen jalanan yang dapat menganggu aktivitas warga kota 

Surakarta maupun warga daerah lain yang sedang berkunjung di kota Surakarta.   

3. Usaha-usaha Pemerintah mengatasi Pengamen Jalanan 

Pemerintah sebagai lembaga negara harus dapat mengatasi banyaknya 

pengamen jalanan yang ada di kota Surakarta. Pemerintah memiliki kekuasaan 

yang paling tinggi di kota Surakarta, sehingga berhak untuk mengatur dan 

menindak lanjuti hal-hal yang menganggu warga kota Surakarta. Beberapa usaha 

yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengamen jalanan di kota Surakarta 

sebagai berikut. 

a. Menurut penuturan pengamen jalanan di kota Surakarta mengatakan bahwa, 

mengamen di kota Surakarta sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah 
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kota Surakarta. Sebab pengamen di lampu merah, disuruh pergi oleh LIMNAS 

yang sedang bertugas di persimpangan lampu merah tersebut. Hal tersebut 

menjadikan pengamen di lampu merah tidak dapat mencari uang jika ada 

LIMNAS yang sedang bertugas. 

“Mengapa pengamen di lampu merah sekarang sudah jarang ditemukan? 

karena dilarang mengamen oleh LIMNAS”. 

 

b. Menurut penuturan salah satu petugas LIMNAS di kota Surakarta yang berjaga 

di sepanjang persimpangan lampu merah mengatakan bahwa, tugas sebagai  

LIMNAS melarang pengamen, pengemis, dan PKL. Hal tersebut dikarenakan 

LIMNAS bertugas di jalan berada dibawah bimbingan SATPOL PP. Maka 

tugas LIMNAS menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh 

SATPOL PP berdasarkan persetujuan pemerintah kota Surakarta. Pemerintah 

kota Surakarta telah menetapkan peraturan daerah pasal 19 No. 6 tahun 2005 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Surakarta. Secara resmi peraturan 

daerah tersebut telah dipasang pada papan tepi Jl. Slamet Riyadi kota 

Surakarta. Selain papan bertulisan pasal 19 No. 6 tahun 2005 peraturan daerah, 

dalam papan pemberitahuan tersebut juga terdapat larangan berjualan, 

mengamen, mengemis di persimpangan Jl. Slamet Riyadi kota Surakarta. 

LIMNAS dibawah bimbingan SATPOL PP bertugas sebagai penghalau, 

pengarahan, dan penengah, sedangkan SATPOL PP bertugas sebagai 

eksekutor. 

a) Berapa lama menjadi pegawai LIMNAS di Kota Surakarta? 

hampir satu tahun 

b) Apa tugas sebagai LIMNAS di Kota Surakarta? 

penghalau, penengah, dan pengarahan 

c) LIMNAS berjaga di daerah mana saja? 
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sepanjang perempatan dan taman kota wilayah kota Surakarta 

d) Mengapa pengamen jalanan di larang beroperasi di Kota Surakarta? 

karena ada perda nomor 6 tahun 2005 

e) Bagaimana usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi banyaknya pengamen 

jalanan? 

perekrutan LIMNAS dibawah naungan SATPOL PP dan di keluarkannya 

perda No 6 tahun 2005 

c. Menurut penuturan salah satu pedagang yang berada di alun-alun selatan 

mengatakan bahwa, sekarang terdapat larangan mengamen, mengemis, bikin 

keributan, berbuat asusila, mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan kebut-

kebutan kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 di alun-alun selatan 

keraton hadiningrat. Selain penuturan salah satu pedagang di alun-alun selatan  

keraton hadiningrat terdapat pemberitahuan kepada pengunjung mengenai 

larangan yang telah disetujui oleh pengageng museum dan pariwisata keraton 

Surakarta hadiningrat serta ketua koordinator dan pelaksana alun-alun selatan 

keraton Surakarta hadiningrat. Hal tersebut dikarenakan alun-alun selatan 

keraton hadiningrat kota surakarta merupakan cagar budaya yang harus dijaga 

dan dilestarikan keberadaannya. 

a) Berapa lama menjadi pedagang kaki lima di alun-alun selatan keraton 

hadiningrat kota Surakarta? 

Jawab: kurang lebih 2 tahunan 

b) Mengapa dipasang tulisan larangan mengamen pada gerbang alun-alaun 

selatan keraton hadiningrat kota Surakarta? 

Jawab: karena alun-alun selatan banyak pengunjung setiap harinya 

sehingga banyak juga pengamen dan pengemis yang datang untuk meminta 

uang pada pengunjung  

c) Siapa yang memasang tulisan larangan tersebut di alun-alun keraton 

hadiningrat kota Surakarta? 

Jawab: yang memasang larangan pengamen di pagar alun-alaun selatan 

abdi dalemnya 

d) Apakah dengan adanya larangan tersebut para pengamen dan pengunjung 

alun-alun selatan keraton hadiningrat mematuhinya? 

mematuhinya sebab sekarang sudah tidak ada pengamen dan pengemis lagi, 

bagi anak muda sudah tidak kebut-kebutan serta bikin keributan 
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e) Menurut anda sendiri bermanfaat atau tidak dengan adanya larangan 

tersebut? 

bermanfaat sebab dengan adanya larangan tersebut lebih aman dan pembeli 

saya tidak merasa terganggu lagi dengan adanya pengamen dan pengemis 

 

Berdasarkan pemaparan di atas beberapa usaha pemerintah untuk mengatasi 

pengamen jalanan di kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan. Bahwa pada 

kenyataannya pemerintah kota Surakarta sudah melakukan beberapa hal usaha 

untuk mengatasi pengamen, pengemis, dan pedagang kaki lima. 

Pemerintah kota Surakarta dengan adanya beberapa usaha-usaha tersebut,  

memiliki harapan tidak akan ada lagi warga kota Surakarta yang menjadi 

pengamen, pengemis, serta PKL liar lagi, sehingga kota Surakarta tampak berseri 

seperti slogannya. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak warga 

Surakarta yang menjadi pengamen jalanan,  dengan alasan kurang mendapatkan 

perhatian dari pemerintah.  

Padahal dapat dilihat bahwa warga kota Surakarta yang masih beralasan 

kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut merupakan warga yang 

malas untuk bekerja susah atau berusaha menjadi lebih maju dari sebelumnya.  

Kenyataannya masyarakat hanya bisa menyalahkan pemerintah tetapi tidak 

mau melihat usaha-usaha pemerintah yang telah dilaksanakan. Pemerintah kota 

Surakarta untuk mengurangi angka pengangguran dan korupsi belum lama ini 

telah merekrut banyak pegawai LIMNAS dari berbagai kelurahan yang ada di 

kota Surakarta. 
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C. Pembahasan 

 

1. Profil Pengamen Jalanan  

Jumlah pengamen jalanan sekarang tinggal sedikit karena adanya larangan 

mengamen dari pemerintah dan banyaknya LIMNAS di setiap lampu merah kota 

Surakarta yang tidak memperbolehkan mengamen. Penelitian ini tidak mengguna-

kan informan pendukung, karena speneliti menganggap informan utama sudah 

cukup untuk dimintai informasi yang diinginkan oleh peneliti.  

Informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang dengan jenis kelamin 

perumpuan dan laki-laki. Namun pengamen jalanan lebih banyak laki-laki dari 

pada perempuan. Usia informan  beragam dimulai dari umur 14 tahun hingga 45 

tahun.  

Keberagaman usia dapat dikategorikan umur 14 tahun termasuk anak-anak 

dan 45 tahun termasuk orang dewasa. 9 informan yang didapat oleh peneliti 

sebagai berikut. 

a. LT berusia 14 tahun, berjenis kelamin perempuan. Memeluk agama islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat beroperasi mengamen adalah lampu merah 

Sekarpace dan alat yang digunakan untuk mengamen bekas tutup botol yang 

dikaitkan dengan kayu kecil.  

b. PS berusia 45 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat yang digunakan untuk mengamen adalah 

lampu merah Tugu Cembengan atau depan SMK Warga. Alat yang digunakan 

untuk mengamen bekas tutup botol dikaitkan dengan sebuah kayu kecil. 
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c.   KT berusia 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Kristen dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat yang digunakan untuk mengamen adalah 

warung makan. Alat yang digunakan untuk mengamen sebuah gitar. 

d. ND berusia 14 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat yang digunakan untuk mengamen setiap 

hari adalah warung makan. Alat yang digunakan untuk mengamen gitar kecil. 

e. NU berusia 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Bogor. Tempat biasanya untuk mengamen adalah Ngarsopuro. 

Alat yang digunakan untuk mengamen sebuah gitar. 

f. RB berusia 18 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat biasanya untuk mengamen setiap hari 

adalah Ngarsopuro. Alat yang digunakan untuk mengamen sebuah gitar. 

g. FD berusia 21 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat beroperasi mengamen adalah Ngarsopuro. 

Alat yang diguanakan untuk mengamen sebuah gitar kecil. 

h. HF berusia 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari kota Surakarta. Tempat beroperasi ketika mengamen adalah 

Ngarsopuro. Alat yang digunakna untuk mengamen sebuah gitar kecil. 

i. EK berusia 27 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Memeluk agama Islam dan 

berasal dari Kebakramat. Tempat yang digunakan untuk mengamen adalah bus 

antar Provinsi. Alat yang digunakan untuk mengamen sebuah gitar kecil.  
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2. Faktor-faktor Pengamen Jalanan di Kota Surakarta  

Munculnya pengamen jalanan di kota Surakarta disebabakan beberapa 

faktor sebagai berikut.  

a. Faktor kemiskinan, banyaknya warga Indonesia yang masih dibawah garis 

kemiskinan. 

b. Faktor pendidikan formal yang rendah atau minim, pada zaman sekarang telah 

diakui memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah banyak dan 

bekerja diposisi enak tanpa memiliki bekal pendidikan tinggi. 

c. Faktor orang tua yang bercerai, kedua orang tua adalah panutan anak di dalam 

lingkungan keluarga. Hal tersebut apabila orang tua bercerai maka akan 

menganggu psikologis anak, sehingga menyebabkan anak akan keluar dari 

lingkungan keluarga. Keluarnya anak dari lingkungan keluarga tidak menutup 

kemungkinan jika mudah terpengaruh dengan hal-hal buruk seperti minum-

minuman keras, berbicara kotor, bertato, dan lain sebagainya. 

d. Faktor ikut-ikutan teman, mengamen berdasarkan ikut-ikutan teman belum 

tentu berasal dari keluarga yang kurang mampu maupun berasal dari keluarga 

mampu. Menjadi pengamen jalanan berbekal ikut-ikutan, biasanya uang hasil 

mengamen hanya digunakan untuk hura-hura ke hal yang negatif. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya 

pengamen jalanan di kota Surakarta terdapat 4 faktor yang mempengaruhi 

seseorang menjadi pengamen jalanan. Faktor-faktor munculnya pengamen jalanan 

di kota Surakarta paling banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan faktor 

ikut-ikutan teman.  
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Kedua faktor tersebut sering dijadikan alasan menjadi seorang pengamen 

jalanan. Banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta sebagian bukan berasal 

dari warga kota Surakarta melainkan orang yang berasal dari luar kota Surakarta, 

namun menetap di kota Surakarta. Hal tersebut menjadikan kota Surakarta banyak 

pengamen jalanan yang dapat menganggu aktivitas warga kota Surakarta maupun 

warga daerah lain yang sedang berkunjung di kota Surakarta.  

3. Usaha-usaha Pemerintah mengatasi Pengamen Jalanan 

Pemerintah sebagai lembaga negara harus dapat mengatasi banyaknya 

pengamen jalanan yang ada di kota Surakarta. Pemerintah memiliki kekuasaan 

yang paling tinggi di kota Surakarta.  

Hal tersebut, pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan menindak lanjuti 

hal-hal menganggu warga kota Surakarta. Beberapa usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi pengamen jalanan di kota Surakarta sebagai berikut. 

a. Menurut penuturan pengamen jalanan di kota Surakarta mengatakan bahwa, 

mengamen di kota Surakarta sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah 

kota Surakarta. Sebab pengamen di lampu merah, disuruh pergi oleh LIMNAS 

yang sedang bertugas. Hal tersebut menjadikan pengamen lampu merah tidak 

dapat mencari uang jika ada LIMNAS yang sedang bertugas. Namun pada 

kenyataannya pengamen jalanan yang ada di lampu merah jika tidak 

diperbolehkan oleh LIMNAS maka, mereka berpindah tempat untuk meng-

amen. Selain pengamen jalanan di lampu merah, para pengamen lainnya juga 

berpindah-pindah tempat untuk mengamen. Sehingga pengamen jalanan di 
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kota Surakarta sebenarnya sedikit, namun banyak di jumpai dimana-mana tapi 

dengan orang yang sama. 

b. Menurut penuturan salah satu petugas LIMNAS di kota Surakarta yang berjaga 

di sepanjang persimpangan lampu merah mengatakan bahwa, tugas LIMNAS 

melarang pengamen, pengemis, dan PKL. Hal tersebut dikarenakan LIMNAS 

bertugas dibawah bimbingan SATPOL PP. Maka tugas LIMNAS menjalankan 

ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh SATPOL PP berdasarkan 

persetujuan dari pemerintah kota Surakarta. Pemerintah kota Surakarta telah 

menetapkan peraturan daerah pasal 19 No. 6 tahun 2005 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan di kota Surakarta. Secara resmi peraturan daerah tersebut telah 

dipasang  di tepi  Jl. Slamet Riyadi yang berada di kota Surakarta. Selain pada 

papan tertulis pasal 19 No. 6 tahun 2005 peraturan daerah, terdapat larangan 

berjualan, mengamen, mengemis di persimpangan Jl. Slamet Riyadi. LIMNAS 

yang berada dibawah bimbingan SATPOL PP bertugas sebagai penghalau, 

pengarahan, dan penengah, sedangkan SATPOL PP bertugas sebagai eksekutor. 

c. Menurut penuturan salah satu pedagang yang berada di alun-alun selatan 

mengatakan bahwa, sekarang terdapat larangan mengamen, mengemis, bikin 

keributan, berbuat asusila, mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan kebut-

kebutan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di alun-alun selatan 

keraton hadiningrat. Selain penuturan salah satu pedagang di alun-alun selatan 

telah dipasang berupa pemberitahuan larangan kepada pengunjung, yang sudah 

disetujui oleh pengageng museum dan pariwisata keraton Surakarta hadiningrat 

serta ketua koordinator dan pelaksana alun-alun selatan keraton surakarta 
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hadiningrat. Hal tersebut dikarenakan alun-alun selatan merupakan cagar 

budaya kota Surakarta yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Alun-

alun Selatan keraton hadiningrat kota Surakarta merupakan tempat bersejarah. 

Berdasarkan pemaparan di atas beberapa usaha pemerintah untuk mengatasi 

banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta dapat ditarik simpulan. Bahwa 

pada kenyataannya pemerintah kota Surakarta sudah melakukan beberapa hal 

untuk mengatasi pengamen, pengemis, dan pedagang kaki lima.  

Pemerintah kota Surakarta dengan adanya beberapa usaha tersebut, 

memiliki harapan tidak akan ada lagi warga kota Surakarta yang menjadi 

pengamen, pengemis, serta PKL liar. Hal tersebut menjadikan kota Surakarta 

tampak berseri seperti slogannya.  

Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak warga kota Surakarta 

yang menjadi pengamen jalanan, dengan alasan kurang mendapat perhatian dari 

pemerintah. Padahal dapat dilihat bahwa warga kota Surakarta yang masih 

beralasan kurang mendapat perhatian dari pemerintah merupakan warga yang 

malas untuk bekerja susah atau berusaha menjadi lebih maju dari sebelumnya. 

Kenyataannya masyarakat hanya bisa menyalahkan pemerintah tetapi tidak 

mau melihat usaha-usaha pemerintah yang telah dilaksanakan. Pemerintah kota 

Surakarta untuk mengurangi angka pengangguran dan korupsi belum lama ini 

telah merekrut banyak pegawai LIMNAS dari berbagai kelurahan yang ada di 

kota Surakarta.  

Simpulannya bahwa, penyebab banyak pengamen jalanan di kota Surakarta 

yang paling menonjol disebabkan oleh faktor kemiskinan dan faktor ikut-ikutan 
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teman. Hal tersebut dapat dilihat dari penuturan informan yang telah didapat oleh 

peneliti saat melakukan wawancara.  

Banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta dapat dengan mudah kita 

jumpai dibeberapa titik kota Surakarta yang dijadikan tempat beroperasi. Hal 

tersebut ada banyak peneliti yang meneliti tentang pengamen jalanan di kota 

Surakarta.  

Banyaknya jumlah pengamen jalanan yang ada di kota Surakarta. Penelitian 

terdahulu yang membahas mengenai pengamen jalanan adalah penelitian Hakim 

(2010) berjudul “Perbedaan motivasi kerja antara pengemis dan pengamen”. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.  

Persamaannya adalah sama-sama ingin meneliti banyaknya pengamen 

jalanan yang ada.  Persamaan lainnya yaitu pengamen sangat erat kaitannya 

dengan kemiskinan atau faktor ekonomi yang dialami banyak masyarakat di 

Indonesia.  

Perbedaannya adalah penelitian Hakim memfokuskan pada motivasi kerja 

pengemis dan pengamen. Hal tersebut karena sulitnya seseorang mendapatkan 

pekerjaan membuat semakain mundurnya kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia.  

Penelitian Hakim mengatakan pengemis dan pengamen merupakan salah 

satu dampak negatif pembangunan ekonomi negara Indonesia. Sedangkan 

penelitian ini memfokuskan pada analisis pengamen jalanan di kota Surakarta.  

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengamen adalah penelitian 

Hayu (2011) berjudul “Studi korelasi antara persepsi terhadap lingkungan sosial 
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dengan motivasi menjadi pengamen”. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dalam mencari data dan perbedaan dengan penelitian ini.  

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengamen jalanan. Selain 

itu, penelitian Hayu dan penelitian ini sama-sama membahas bahwa motivasi dan 

penyebab munculnya pengamen jalanan dikarenakan ekonomi rendah, tingkat 

pendidikan rendah, dan adanya keretakan keluarga.  

Perbedaannya adalah penelitian Hayu memfokuskan pada studi korelasi 

antara persepsi terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen. 

Sedangkan penelititan ini memfokuskan pada analisis pengamen jalanan di kota 

Surakarta.  

Penelitian terdahulu yang membahas pengamen jalanan adalah penelitian 

Kristiana (2009) berjudul “Interaksi sosial pada pengamen di sekitar terminal 

Tirtonadi Surakarta”.Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang 

signifikan dengan penelitian ini.  

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengamen jalanan. 

Penelitian ini dan penelitian Kristina juga sama-sama membahas mengenai 

kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penyebab munculnya pengamen 

jalanan di kota Surakarta.  

Perbedaannya adalah penelitian Kristiana memfokuskan pada interaksi 

sosial pada pengamen di sekitar terminal Tirtonadi Surakarta. Penelitian Kristiana 

mengatakan semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara ini.  
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Hal tersebut menjadikan salah satu sebab Kristiana memilih penelitian 

tersebut. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis pengamen jalanan 

di kota Surakarta. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan merupakan salah satu upaya 

untuk mengetahui jumlah pengamen jalanan di kota Surakarta yang makin 

meningkat per tahunnya. Banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta 

disebabkan oleh faktor ekonomi, psikologis, dan pendidikan yang minim atau 

rendah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang, faktor-

faktor penyebab munculnya, jenis, dan usaha-usaha pemerintah mengatasi 

pengamen jalanan di kota Surakarta. Selain itu penelitian ini juga mengetahui 

mengenai profil pengamen jalanan di kota Surakarta. 

 

D. Keterbatasan Penelitian  

 

Keterbatasan penelitian pada skripsi ini dipengaruhi oleh faktor sumber 

data, peneliti sudah mencoba mengoptimalkan penelitian untuk memperoleh hasil 

yang maksimal. Keterbatasan penelitian ini menyangkut tentang sumber diper-

olehnya data tentang analisis pengamen jalanan di kota Surakarta.  

selain itu banyak kendala-kendala lain yang dihadapi oleh peneliti. Hal 

tersebut menjadikan data yang diperoleh tidak mendetail.  
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Penelitian ini memfokuskan mencari data pengamen jalanan di kota 

Surakarta. Namun karena data yang diperoleh peneliti di anggap masih kurang 

lengkap maka, peneliti juga mencari data dari petugas pemerintah dan PKL. 

Petugas pemerintah dan PKL yang di mintai keterangan oleh peneliti 

terdapat keterkaitan dengan pengamen jalanan di Kota Surakarta. Pemilihan 

tempat penelitian sebelumnya dipertimbangkan oleh peneliti.  

Pemilihan tempat untuk penelitian merupakan pilihan yang sudah 

dipertimbangkan. Hal tersebut, dikarena dengan melihat waktu observasi guna 

mempermudah proses penelitian.  

Penelitian ini baru menganalisis pengamen jalanan di kota Surakarta. 

Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya untuk meneliti 

pengamen jalanan di kota Surakarta yang lebih rinci dan mendalam.  

Dilakukan penelitian lanjutan agar memperkuat bahwa memang banyak 

pengamen jalanan di kota Surakarta. Adanya penelitian selanjutnya dapat 

memperkuat penelitian ini bahwa masih banyak pengamen jalanan di kota 

Surakarta. 

 


