
Anali.-anali. Jalanan Marali.
• I •

di Perempatan Riau-Ahmad Yani
S AYA sebagai penggunajalan

yang sering melewati perem-
patan Jalan Riau-Ahmad Yani

sering merasa sangat prihatindengan
keadaan di sana. Anak-anakjalanan
dan pengemis bertebaran.
Memang menyisihkan sebagian

uang keeil untuk mereka tentu tidak
masalah, justru dapat menjadi amal
bagi kita. Akan tetapi, lain eerita jika
mereka berjumlah banyak dan me-
minta uang tersebut secara bergiliran
dan memaksa, tentunya sedikit
mengganggu dan menjengkelkan.
Kami pengendara kendaraan bermo-
tor kadang tidak selalu memiliki
uang keeil di saku.
Pernah suatu saat saya melewati

jalan tersebut ketika sore menjelang
malam. Saat itu ada seorang anak ke-
eil yang meminta-minta kepada saya.
Saya beri beberapa ratus rupiah. Ke-
mudian datang lagi yang mengham-
piri; saya beri lagi. Setelah itu datang
lagi beberapa anak dan orang de-
wasa, saya tidak beri karena uang ke-
eil saya sudah habis. Ada beberapa di
antara mereka yang memaksa,
mengetuk-ngetuk kaca mobil, diam
sangat lama, mengintip dari kaca
mobil, bahkan kadang mengumpat
dengan perkataan yang kurang
sopan./Mulanya saya tidak masalah
deng;p keadaan tersebut, tetapi de-
ngan cara mereka yang seperti itu,
membuat saya merasa terganggu.
Banyak anak jalanan yang masih

sangat keeil sering berlarian dan
bermain di tengah jalan tanpa
memedulikan keselamatan mereka.
Hal tersebut juga mengganggu
kenyamanan pengendpra, waswas
melihatnya. Saya juga sering melihat
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ternyata ada orang tua dari anak-
anak jalanan tersebut yang meng-
awasi mereka di balik pepohonan
jalan. Mereka duduk-duduk di sana,
sedangkan anak-anaknya mereka su-
rub meminta-minta, ironis sekali.
Ada lagi beberapa pengemis remaja
dan dewasa yang dari pakaian mere-
ka terlihat sangat bersih, rapi,
bahkan di antaranya menggunakan
telefon genggam. Rasanya sama

sekali tidak simpati melihatnya.
Kami sebagai pengguna jalan

merasa terampas hak-haknya untuk
menggunakan jalan dengan nyaman
dan aman. Saya berharap pemerin-
tah dapat cepat tanggap dengan kon-
disi ini. Peraturan dibuat lebih ketat,
disertai sanksi untuk mereka yang
rnelanggar karena peraturan dibuat
untuk dipatuhi, dan juga dapat di-
lakukan sosialisasi rutin untuk anak-

anakjalanan dan pengemis.
Terima kasih saya ucapkan kepada

Redaksi Harian Umum Pikiran Rak-
yat atas dimuatnya surat saya ini.
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Erin Ratnasari
Mahasiswi Mankom
Fikom Unpad 2011

Jln. Mars Barat I No. 2
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