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LAMPIRAN 



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Dalam rangka pengambilan data untuk penelitian tentang PERLINDUNGAN HAK-

HAK ANAK JALANAN TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI OLEH 

ORANGTUA Penulis akan melakukan wawancara kepada tiga nara sumber yang 

berbeda yaitu kepada ketua rumah singgah YEBEKA MOVETA selaku yayasan yang 

mengatasi masalah-masalah anak jalanan, anak-anak jalanan yang dieksploitasi 

ekonomi oleh orangtuanya, dan orangtua sebagai pelaku eksploitasi. Berikut daftar 

pertanyaannya : 

 

• Ketua rumah singgah YEBEKA MOVETA  

1. Bagaimanakah gambaran rumah singgah ini tentang anak jalanan di kota 

Semarang ? 

2. Kegiatan-kegiatan semacam apakah yang diberikan oleh rumah singgah ini 

pada anak-anak jalanan ?  

3. Apakah rumah singgah YEBEKA MOVETA ini juga berkoordinasi oleh 

pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan pada umumnya dan yang 

tereksploitasi ekonomi pada khususnya ? 

4. Perlindungan apa yang dikeluarkan pemerintah untuk anak jalanan yang 

tereksploitasi ekonomi ? 

5. Faktor apa sajakah yang mendorong anak untuk bekerja di jalanan ? 

6. Bagaimanakah relevansi Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 

2002 dikaitkan dengan hak-hak anak jalanan ? 

7. Bagaimanakah rumah singgah YEBEKA MOVETA ini mengimplementasikan 

perlindungan hukum yang dibuat pemerintah untuk melindungi hak-hak anak 

jalanan yang tereksploitasi secara ekonomi oleh orangtua ? 

8. Kendala dan hambatan-hambatan apa sajakah untuk menjalankannya dan 

bagaimana upaya menanggulanginya ? 

9. Apa harapan rumah singgah YEBEKA MOVETA pada pemerintah tentang 

anak-anak jalanan yang tereksploitasi ekonomi oleh orangtua ? 

 

 



• Anak jalanan yang tereksploitasi ekonomi oleh orangtua 

1. Nama ? 

2. Usia ? 

3. Pendidikan ? 

4. Pekejaan, penghasilan perhari, digunakan untuk apa saja ? 

5. Mengapa memilih bekerja di jalanan ? 

6. Siapa yang menyuruh bekerja di jalanan ? 

7. Apabila sedang bekerja siapa yang mengawasi ? 

8. Berapa uang yang harus diberikan pada orangtua, adakah target dalam satu 

hari ? 

9. Pernahkah mengalami kekerasan oleh orangtua ? 

10. Kegiatan apa saja yang diberikan oleh rumah singgah YEBEKA MOVETA ? 

11. Apakah pernah mendapat bantuan dari pemerintah ? 

 

• Orangtua sebagai pelaku eksploitasi 

1. Pekerjaan ? 

2. Penghasilan ? 

3. Mengapa menyuruh anak bekerja di jalanan ? 

4. Apabila anak sedang bekerja di jalan apakah diawasi ? 

5. Apakah ada target uang yang harus didapat si anak ?  

6. Uang hasil bekerja anak digunakan untuk apa saja ? 

7. Apa harapan untuk pemerintah ? 

8. Pernahkah mendengar tentang Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak ? 
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