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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Fenomena banyaknya pengamen jalanan di Indonesia merupakan persoalan 

sosial. Hidup menjadi seorang pengamen karena kemiskinan, tetapi sebagian 

besar mengamen dijadikan mata pencaharian. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hakim (2010), mengatakan bahwa sulitnya seseorang mendapatkan pekerja-

an membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 

Pengemis dan pengamen merupakan salah satu dampak negatif pembangunan 

tersebut, pengemis dan pengamen ini tentu sangat erat kaitannya dengan kemis-

kinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.  

Selanjutnya penelitian Hayu (2011), menyatakan ada hubungan positif 

antara persepsi terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen, 

artinya semakin positif persepsi seseorang bahwa pengamen diterima di lingkung-

an sosialnya maka semakin tinggi pula motivasi orang tersebut untuk menjadi 

pengamen. Berdasarkan pemaparan kedua peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pengamen memiliki dampak positif maupun dampak negatif.  

Dampak positif pengamen jalanan jika diterima di lingkungan masyarakat 

dapat menghibur para pendengar apabila suara serta permainan alat musiknya 

senada, hal tersebut dapat dikatakan pengamen baik. Sedangkan dampak negatif 

pengamen jalanan jika tidak diterima di lingkungan masyarakat sehingga dianggap 
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sampah masyarakat, hal tersebut karena pengamen dapat bertindak kriminalitas 

yang merugikan masyarakat. 

 

B. Kajian Teoritis 

Mengkaji masalah mengenai macam-macam pengamen jalanan, latar 

belakang sosial ekonomi para pengamen jalanan, dan usaha-usaha pemerintah 

untuk mengatasi pengamen jalanan di Surakarta. Hal tersebut bukan merupakan 

suatu persoalan yang sederhana bagi pengamen jalanan, masyarakat luas serta 

pemerintah kota Surakarta. Hal ini perlu adanya penelaahan yang cukup 

mendalam. Persoalan pengamen jalanan oleh peneliti dipaparkan dalam kajian 

teoritis sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Latar Belakang Pengamen Jalanan 

a. Pengertian Pengamen. Menurut Hayu (2011), pengamen merupakan 

komunitas yang relatif baru dalam kehidupan pinggiran perkotaan, setelah 

kaum gelandangan, pemulung, pekerja seks kelas rendah, selain itu juga 

dianggap sebagai “penyakit sosial” yang mengancam kemampuan hidup 

masyarakat, artinya pengamen dianggap sebagai anak nakal, tidak tahu sopan 

santun, brutal ataupun mengganggu ketertiban masyarakat. Menurut Kristiana 

(2009), definisi Pengamen itu sendiri berasal dari kata amen atau mengamen 

(menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang, sedangkan amen atau 

pengamen berupa penari, penyanyi, atau pemain musik yang bertempat tinggal 

tetap, berpindah-pindah dan mengadakan pertunjukan di tempat umum.  
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pengamen merupakan pertunjukan sebuah keahliannya di bidang seni. 

Pengamen yang sebenarnya harus betul-betul dapat menghibur orang banyak 

dan memiliki nilai seni yang tinggi. Sehingga yang melihat, mendengar atau 

menonton pertunjukan itu secara rela untuk merogoh koceknya, bahkan dapat 

memesan sebuah lagu kesayangannya dengan membayar mahal.  

Semakin hari semakin banyak pengamen jalanan yang berjejer disetiap 

lampu merah maupun tempat-tempat keramaian yang ada di kota Surakarta. 

Selain itu pengamen juga beroperasi di terminal, bus, rumah, pasar, pedagang 

kaki lima dan lain-lain. Pengamen mulai dari anak-anak sampai orang tua baik 

yang dilengkapi dengan alat musik seadanya sampai alat musik lengkap. 

Pengamen ada yang berpenampilan rapi sampai berpenampilan kotor dan 

bersuara fals sampai suara bagus.  

Paling memprihatinkan adalah anak balita yang terpaksa atau dipaksa 

untuk mengamen, semua itu diatur oleh jaringan yang memasok pengamen dan 

harus membayar uang setoran kepada pemasok. Definisi dan kriteria PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Dinas Sosial menyebutkan bahwa 

pengamen jalanan menghabiskan waktunya untuk mencari uang, berkeliaran di 

jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Pengamen merupakan komunitas yang 

relatif baru dalam kehidupan perkotaan setelah kaum gelandangan, pemulung, 

pekerja sex kelas rendah, selain itu juga dianggap sebagai virus social yang 

mengancam kehidupan masyarakat, karena pengamen jalanan dianggap sebagai 

anak nakal, tidak tahu sopan santun, brutal, pengganggu ketertiban.  
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengamen 

adalah satu pekerjaan yang dilakukan anak jalanan atau orang tua dengan cara 

menyanyikan lagu baik menggunakan alat musik atau tidak.  

b. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Pengamen. Penyebab munculnya 

para pengamen disebabkan oleh banyak hal, seperti hasil penelitian Kristiana 

(2009), menyatakan bahwa beberapa hal yang menyebabkan adanya pengamen 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan faktor 

eksternal dijelaskan sebagai berikut: 

1) Faktor intern meliputi: kemalasan, tidak mau bekerja keras, tidak kuat 

mental, cacat fisik dan psikis, adanya kemandirian hidup untuk tidak 

bergantung kepada orang lain. 

2) Faktor ekstern meliputi: 

a) Faktor ekonomi. Pengamen dihadapkan kepada kemiskinan keluarga 

dan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada. 

b) Faktor geografis. Kondisi tanah yang tandus dan bencana alam yang tak 

terduga. 

c) Faktor sosial. Akibat arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota tanpa 

disertai partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. 

d) Faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki 

keterampilan bekerja. 

e) Faktor psikologis. Adanya keretakan keluarga yang menyebabkan anak 

tidak terurus. 
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f) Faktor kultural. Lebih bertendensi pasrah kepada nasib dan hukum adat 

yang membelenggu. 

g) Faktor lingkungan. Berasal dari keluarga pengamen telah mendidik 

anaknya menjadi pengamen pula. 

h) Faktor agama. Kurangnya pemahaman agama, tipisnya iman dan 

kurang tabah dalam menghadapi cobaan hidup. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan munculnya pengamen adalah adanya dua faktor 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern mengenai kemalasan dan 

bahkan kemandirian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung 

dengan orang lain sedangkan faktor ekstern meliputi kondisi ekonomi keluarga 

yang lemah dialami orang tua, kondisi kehidupan keluarga yang kurang 

harmonis, lingkungan, kultural dan pendidikan. 

c. Macam-macam Pengamen Jalanan. Pengamen ada dimana-mana 

mulai dari lampu merah, bus kota, rumah makan, ruko, perumahan, pasar, 

tempat wisata dan lain sebagainya. Penampilan pengamen bermacam-macam 

mulai dari tampilan yang biasa, penampilan banci, badut, anak punk, preman, 

pakaian pengemis dan pakaian seksi. Pengamen terkadang sangat mengganggu 

ketenangan masyarakat. Pengamen jika tidak mengamen maka tidak bisa 

makan.  

Menurut hasil Penelitian Kristiana (2009), macam-macam pengamen 

dibagi menjadi 6 antara lain sebagai berikut: 
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1) Pengamen baik. Pengamen baik adalah pengamen profesional yang 

memiliki kemampuan musikalitas yang mampu menghibur pendengarnya. 

Para pendengar merasa terhibur dengan nyanyian pengamen sehingga 

tidak sungkan atau sayang memberi uang receh maupun uang besar untuk 

pengamen jenis ini. Pengamen jenis ini pun sopan dan tidak pernah 

memaksa orang untuk memberinya uang. 

2) Pengamen tidak baik. Pengamen yang tidak baik merupakan pengamen 

yang permainan musiknya tidak enak didengar telinga namun pada 

umumnya pengamen jenis ini tidak sopan dan memaksa para pendengar 

untuk memberi sejumlah uang guna membeli sesuap makan bahkan 

memaksa meminta rokok. Tetapi tak sedikit yang menyindir atau meng-

eluh langsung ke pendengar jika tidak diberi uang atau diberi uang receh 

dengan jumlah yang sedikit. 

3) Pengamen pengemis. Pengamen jenis ini tidak memiliki musikalitas sama 

sekali dan permainan musik maupun vokalnya seenak hati bahkan ada 

yang tidak menggunakan alat musik. Setelah bernyanyi meminta uang 

receh pada pendengarnya. Pengamen pengemis ini lebih mirip peminta-

minta karena hanya bermodal nekat saja dalam mengamen serta hanya 

berbekal belas kasihan dari orang lain yang melihatnya. 

4) Pengamen pemalak/penebar teror. Pengamen ini adalah pengamen yang 

lebih suka melakukan teror kepada para pendengarnya sehingga para 

pendengar ketakutan, pendengar menganggap bahwa sedikit memberikan 

uang receh dirinya lebih aman dari pengamen tukang palak tersebut. 
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Pengamen jenis ini tidak hanya bernyanyi melainkan ada yang mem-

bacakan puisi-puisi buatan sendiri berisi teror. Pengamen model seperti ini 

pantas untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan 

perbuatan tidak menyenangkan di depan umum serta ada unsur teror. 

5) Pengamen penjahat. Pengamen penjahat adalah pengamen yang tidak 

hanya mengamen tetapi juga melakukan tindakan kejahatan seperti sambil 

mencopet, menodong, menganiaya, melecehkan, mencuri, dan lain seba-

gainya. Pengamen seperti ini perlu diwaspadai dan jika melihat kejahatan 

yang dilakukan pengamen secara langsung hendaknya segera dilaporkan 

ke polisi. 

6) Pengamen cilik/anak-anak. Pengamen cilik ada yang bagus tetapi ada juga 

yang tidak enak didengar. Pengamen cilik yang tidak enak untuk didengar-

kan ini biasanya lebih condong mengemis dari pada mengamen. Akan 

tetapi bagaimana juga pengamen cilik ini menjadi korban situasi dari 

kedua orang tuanya jahat atau tidak mau mengurusnya. Pengamen cilik 

ada yang dipaksa mengamen oleh orang tuanya atau preman, namun ada 

juga atas kemauannya sendiri berdasarkan lingkungan tempat tinggal atau 

teman sebayanya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamen jalanan 

terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengamen jalanan yang hidup dan 

tumbuh di jalanan dan pengamen jalanan yang hanya untuk mencari nafkah 

tetapi secara periodik pulang kerumah. Pengamen yang kurang perhatian dari 

orang tua rentan terhadap pengaruh lingkungannya dan untuk berbuat menyim-
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pang. Kurangnya perhatian dari orang tua terutama dalam bentuk bimbingan 

untuk bersikap, berperilaku, serta memiliki kepribadian yang baik dan ter-

kontrol untuk hal pergaulan membuat pertahanan diri rapuh.  

Pengamen jalanan mengadopsi perilaku lingkungan dimana sedang 

mengamen tanpa filtrasi. Perilaku sekelilingnya sering diadopsi sebagai acuan 

dalam bersikap dan berperilaku, namun perilaku acuannya merupakan perilaku 

yang kurang dan bahkan bertentangan dengan norma sosial yang ada. Salah 

satu kasus kesalahan mengadopsi perilaku lingkungan adalah kebiasaan 

mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. 

Kajian patologi sosial penyimpangan tersebut dinyatakan sebagai produk 

dari perilaku detektif anggota keluarga, lingkungan tetangga dekat dan ditam-

bah agresivitas yang tak terkendali dalam diri anak itu sendiri (Tauran,2007). 

Kecenderungan pengamen untuk melakukan kerusakan, melanggar tatanan 

hukum yang berlaku serta budaya masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat 

semakin sulitnya mencari nafkah di jalan dan makin mahalnya biaya hidup 

sekarang ini.  

Kondisi tersebut semakin parah dengan adanya pandangan masyarakat 

yang menganggap bahwa pengamen jalanan sebagai sampah masyarakat dan 

kemudian mempersempit ruang aksessibilitas mereka terhadap fasilitas-fasilitas 

umum yang menjadi kebutuhan (Fitriani 2003). Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam berinteraksi sosial pengamen sering 

mengadopsi perilaku dari orang-orang yang ada disekitarnya. Sedangkan tidak 
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semua pengamen mempunyai tingkat pendidikan yang dapat membedakan 

mana perilaku baik dan perilaku buruk dari lingkungan sekitar.  

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi Para Pengamen Jalanan 

Salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia yaitu semakin 

meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara ini. Hal ini dapat dilihat 

dengan semakin banyaknya jumlah pengemis atau pengamen jalanan, terutama 

di kota Surakarta. Pengamen jalanan timbul akibat adanya kemiskinan dan 

kesenjangan pendapatan di kota ini. 

3. Usaha-usaha Pemerintah Untuk Mengatasi Pengamen Jalanan 

Banyaknya pengamen jalanan di kota Surakarta yang semakin meningkat 

tiap tahunnya sulit untuk diatasi. Mengurangi dan menghilangkan kemiskinan 

dan para pekerja jalanan perlu suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat. 

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial. 

Terlaksananya strategi tersebut perlu dukungan intervensi-intervensi 

pemerintah yang sesuai dengan tujuan, yaitu intervensi jangka pendek, 

intervensi jangka menengah, dan intervensi jangka panjang. 

b. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan.  

c. Pembangunan masyarakat, dengan adanya pasaran bebas Milton Friedman 

dan lain-lain sebagai cadangan bebas bagi pembangunan ekonomi dan 

mengatasi kemiskinan. Jika ada pembangunan ekonomi akan ada peng-
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urangan kemiskinan. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk 

miskin di Indonesia makin meningkat.  

 

C. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Menurut Darsinah dkk (2013:14), kajian penelitian yang relevan adalah 

uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Penelitian tersebut harus  ada hubungannya dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Berikut akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang 

sesuai dengan penelitian ini. 

Penelitian Hakim (2010) berjudul “Perbedaan motivasi kerja antara pengemis 

dan pengamen” mengatakan bahwa sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan 

membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peng-

emis dan pengamen merupakan salah satu dampak negatif pembangunan tersebut, 

pengemis dan pengamen ini tentu sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan.  

Berdasarkan analisis menggunakan uji t diperoleh A1-A2 sebesar 5,651 deng-

an p < 0,01. Hasil ini berarti ada perbedaan yang sangat signifikan motivasi kerja 

antara pengemis dan pengamen, dimana pengamen sebesar 90,200 dan pengemis 

sebesar 73,500. Penelitian Hayu (2011) berjudul “Studi korelasi antara persepsi 

terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen” menyatakan 

bahwa hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dari pearson diperoleh (r) sebesar 0,760 dengan p<0,01, yang berarti dapat disim-

pulkan ada hubngan positif antara persepsi terhadap lingkungan sosial dengan 
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motivasi menjadi pengamen, artinya semakin positif persepsi seseorang bahwa 

pengamen diterima di lingkungan sosialnya maka semakin tinggi pula motivasi 

orang tersebut untuk menjadi pengamen.  

Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap lingkungan sosial bagi motivasi 

menjadi pengamen adalah sebesar 57,8% yang ditunjukkan oleh koefisien deter-

minan (r
2
)= 0,578 sehingga masih terdapat 42,2% faktor-faktor lain yang mem-

pengaruhi motivasi menjadi pengamen, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

persepsi terhadap lingkungan sosial mempunyai peran untuk mempengaruhi 

motivasi menjadi pengamen yaitu sebesar 57,8% dan masih ada 42,2% variabel 

lain yang mempengaruhi motivasi menjadi pengamen diluar variabel persepsi 

terhadap lingkungan sosial, seperti strata ekonomi yang rendah, minimnya 

keterampilan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, adanya keretakan keluarga 

dan kurangnya pemahaman agama. Penelitian Kristiana (2009) berjudul “Interaksi 

sosial pada pengamen disekitar terminal Tirtonadi Surakarta” mengatakan 

semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara ini.  

Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah pengamen jalanan, 

terutama di kota Surakarta. Pengamen jalanan timbul akibat adanya kemiskinan 

dan kesenjangan pendapatan di kota ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor yang menyebabkan menjadi pengamen di sekitar terminal Tirtonadi 

Surakarta dan bagaimana interaksi sosial pengamen di sekitar terminal Tirtonadi 

Surakarta. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan metode wawancara, observasi atau catatan lapangan, dan dokumentasi. 
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Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dengan karakteristik, sebagai 

berikut: a) usia pengamen 18-30 tahun, b) sudah berada dijalanan minimal 5 

tahun, c) tidak bergantung secara financial pada keluarga, d) bekerja sebagai 

pengamen, e) berkeliaran atau berada di sekitar terminal Tirtonadi Surakarta. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1. Latar belakang 

keberadaan pengamen dipengaruhi oleh faktor (a) keadaan kondisi keluarga, (b) 

keadaan ekonomi keluarga, dan (c) keingginan untuk mencakupi kebutuhan hidup 

secara mandiri, 2. Interaksi sosial yang terjadi pada pengamen di sekitar terminal 

Tirtonadi Surakarta di lingkungan keluarga ada hambatan pada tahapan komu-

nikasi, yaitu intensitas bertemu kurang bahkan jarang, begitu juga di lingkungan 

masyarakat berada pada tahapan kontak sosial, dan pada lingkungan tempat 

bekerja berada pada tahap keterlibatan, padahal interaksi sosial akan terwujud 

dengan baik apabila tahapan kontak sosial, komunikasi, keterlibatan dan 

keintiman terpenuhi. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritis dan 

sering diformulasikan dalam bentuk angapan dasar. Surakhmad, sebagaimana 

dikutip oleh Arikunto (1993:35), “Anggapan dasar adalah sebuah titik tolak 

pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Hal ini yang dimaksud 

bahwa setiap penyelidik harus mempunyai anggapan dasar yang dipakai sebagai 

dasar sementara bagi aktivitas penyelidikan atau penelitian secara ilmiah. 
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Berdasarkan teori pemikiran tersebut dapat dituangkan dalam pola pikir sebagai 

berikut: 

1. Peneliti yang melakukan penelitian guna mencari data secara langsung dengan 

narasumber. 

2. Pengamen jalanan di kota Surakarta yang akan dijadikan sebagai narasumber. 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini dipandang perlu adanya indikator penelitian dalam bentuk skema 

sebagai berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Indikator Penelitian 

 

 

 

 

Pengamen Jalanan di Surakarta 

Indikator 

1. Macam-macam pengamen jalanan di Surakarta. 

2. Latar belakang sosial ekonomi para pengamen jalanan di Surakarta. 

3. Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengamen jalanan di Surakarta. 

4. Jumlah pengamen jalanan di Surakarta. 

5. Kegiatan pengamen jalanan sehari-hari di Surakarta. 

Studi Kasus 

Analisis Pengamen Jalanan di Surakarta 
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Berdasarkan kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka 

pemikiran dalam bentuk skema sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Identitas pengamen jalanan mulai usia 14 tahun hingga 45 tahun.  

2. Identitas pengamen jalanan dapat diketahui faktor penyebab mengamen 

meliputi kemiskinan, pendidikan formal minim atau rendah, orang tua yang 

bercerai, dan ikut-ikutan teman. 

Identitas Pengamen 

 Anak, remaja dan 

orang tua 

 Usia 14-45th 

Faktor penyebab Pengamen jalanan 

 Kemiskinan 

 Pendidikan formal minim atau rendah 

 Orang tua yang bercerai 

 Ikut-ikutan teman 

Aktifitas pengamen 

jalanan 

 Mengamen 

Analisis 

pengamen 

jalanan 

Usaha-usaha pemerintah 

mengatasi pengamen jalanan 

 Merekrut pegawai LIMNAS 

banyak 

 Pemasangan papan reklame di 

lampu merah Jl. Slamet 

Riyadi 

 Pemasangan tulisan larangan 

di alun-alun selatan keraton 

hadiningrat. 

Feed back 
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3. Adanya faktor penyebab munculnya pengamen jalanan menjadikan adanya 

aktifitas di kota Surakarta sebagai pengamen. 

4. Adanya aktivitas mengamen di kota Surakarta mempengaruhi diaakannya 

analisis pengamen jalanan. 

5. Analisis pengamen jalanan di kota Surakarta memberikan umpan balik (feed 

back) terhadap usaha-usaha pemerintah mengatasi pengamen jalanan. 

 


