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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di 

masa yang akan datang. Anak-anak bangsa yang baik merupakan cerminan 

dari kualitas suatu bangsa yang baik pula, sehingga anak perlu dijamin untuk 

memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh 

kesejahteraan hidup. Hal tersebut adalah kewajiban negara dalam hal ini 

pemerintah; dan kewajiban tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam 

Pembukaan UUD 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya 

termasuk juga bagi anak-anak.  

Namun pada saat ini perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak 

masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan memilih tutup mata. 

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban 

trafficking dan eksploitasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya kasus eksploitasi anak. 1  

Masalah eksploitasi terhadap anak telah menjadi perhatian berbagai 

pihak, tidak hanya di Indonesia namun juga bagi dunia internasional. Gerakan 

                                                           
1 KPAI, “Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan 

Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak”, http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-

rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-

eksploitasi-terhadap-anak/ , diakses terakhir pada tanggal 29 Desember 2016. 

http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/
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internasional untuk memerangi Eksploitasi Seksual Anak (ESA), telah 

mengkristal dengan deklarasi dan agenda aksi mengakibatkan Kongres Dunia 

menentang ESA seperti di Stockholm tahun 1996, Yokohama tahun 2001, 

Rio de Janiero tahun 2008. Di Indonesia berbagai bentuk eksploitasi seksual 

terhadap anak banyak sekali terjadi.2  

Indonesia telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk memerangi 

eksploitasi seksual anak antara lain: meyusun Rencana Aksi Nasional, 

meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan 

perlindungan anak, memvalidasi berbagai undang-undang yang secara khusus 

atau menjadi salah satu bagian untuk memberikan perlindungan bagi anak-

anak dari eksploitasi seksual anak. Namun demikian, pada tingkat 

implementasi kebijakan dan program, masih dianggap kurang memadai. 

terutama dalam memberikan hukuman yang tepat kepada para pelaku 

eksploitasi seksual anak.3 

Mengingat pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai 

kewajiban untuk memberikan perlindungan anak seperti yang ditegaskan 

dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi:  

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 

dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan 

zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 

                                                           
2 Yayasan Setara, “Waspada Eksploitasi Seksual Anak”, http://yayasansetara.org/waspada-

eksploitasi-seksual-anak/, diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2016. 
3 Ibid,.  

http://yayasansetara.org/waspada-eksploitasi-seksual-anak/
http://yayasansetara.org/waspada-eksploitasi-seksual-anak/
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perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran. 

Sesuai dengan pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap anak yang 

menjadi korban eksploitasi seksual juga berhak untuk mendapatkan 

perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya. 

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberikan perlindungan khusus bagi anak, seperti yang telah diatur 

dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yaitu berupa: 

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau 

rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan 

penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan; 

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga 

tidak mampu; dan 

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan. 

Kemudian, selain diatur di dalam Pasal 59 A bentuk dari perlindungan 

khusus bagi anak korban eksploitasi juga tertuang di dalam Pasal 66, yang 

berbunyi: 

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
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c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat 

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau 

seksual. 

Sesuai dengan pasa-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah 

dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus 

dan penghapusan eksploitasi seksual anak memerlukan bantuan dari berbagai 

elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat 

sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lain baik 

secara individu maupun organisasi. 

Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbentuk 

yayasan, yaitu Yayasan Setara yang berada di Kota Semarang mempunyai 

kegiatan yang  peduli terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi 

seksual. Yayasan ini mempunyai 6 program aktif, yaitu program anak 

jalanan, program anak jalanan perempuan, program anti-esa-online, program 

anti-perdagangan anak, program anak yang berkonflik dengan hukum, dan 

program anti-kekerasan. Salah satunya meliputi program kerja untuk 

menghapuskan eksploitasi terhadap anak. Saat ini Yayasan tersebut sedang 

banyak menangani kasus dan berupaya mengurangi eksploitasi seksual anak. 

Yayasan Setara juga bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti 

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah; Komisi Perlindungan Perempuan 

dan Anak Propinsi Jawa Tengah (KPPA); PPT Provinsi Jawa Tengah; PPT 

Kecamatan; Gubernur Jawa Tengah dan tetap berada dibawah pengawasan 

pemerintah. 
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Yayasan Setara dipilih oleh Penulis sebagai lokasi penelitian karena 

Yayasan Setara berlokasi di Kota Semarang dan mempunyai banyak 

pengalaman dalam menangani kasus eksploitasi anak, serta telah melakukan 

banyak upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban 

eksploitasi seksual. Oleh karena itu, Penulis akan meneliti mengenai upaya 

perlindungan khusus yang diberikan oleh Yayasan Setara terhadap anak 

korban eksploitasi seksual. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis terdorong untuk menulis dan 

melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN KHUSUS 

TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA 

SEMARANG BERDASARKAN PASAL 66 UU RI NOMOR 23 TAHUN 

2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK jo PASAL 59A UU RI 

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

(STUDI YAYASAN SETARA)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian akan difokuskan 

pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk keterlibatan Yayasan Setara dalam memberikan 

perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual di 

Semarang? 

2. Apakah perlindungan khusus yang dilakukan oleh Yayasan Setara 

telah sesuai dengan Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak jo. Pasal 59A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan Yayasan Setara dalam 

memberikan perlindungan  khusus terhadap anak korban 

eksploitasi seksual di Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah perlindungan khusus yang dilakukan 

oleh Yayasan Setara telah sesuai dengan Pasal 66 UU RI Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59A UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoretis maupun secara 

praktis, adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan bagi ilmu pengetahuan dan 

Ilmu Hukum khususnya dalam mata kuliah Hukum Perlindungan 

Anak mengenai masalah perlindungan khusus terhadap anak korban 

eksploitasi seksual.  

2. Kegunaan Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan 

bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam memahami 

mengenai perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak 

korban eksploitasi seksual di Kota Semarang berdasarkan Pasal 66 

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 

59A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

yang dilakukan oleh Yayasan Setara Semarang. 

E. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek yang akan diteliti 

maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data sehingga dapat mendukung 

hasil penelitian yang maksimal. Dengan cara ini tujuan penelitian sebagai 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai. Agar 

penelitian ini memenuhi syarat keilmuan, maka dibutuhkan pedoman yang 

disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian 

dalam pencarian data sebagai bahan pembahasan untuk memahami obyek 

yang diteliti 

Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah Metode 

yang betujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan 

menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan 
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suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta 

tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

yuridis empiris, maka dalam menganalisis permasalahan dilakukan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data 

primer yang diperoleh dilapangan. 

2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif, 

yaitu suatu metode yang menekankan pada proses pemahaman atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum 

yang kompleks. Gejala hukum yang diteliti oleh peneliti dalam 

skripsi ini adalah adanya praktek eksploitasi seksual terhadap anak 

dan perlindungan khusus yang diberikan kepada korbannya.  

3. Spesifikasi Penelitian 

Untuk mendekati pokok masalah dalam Penulisan skripsi ini, 

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu 

suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan 

perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual di 

Kota Semarang. 

4. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan khusus terhadap 

anak korban eksploitasi seksual di Kota Semarang berdasarkan 

pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

jo UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi di 
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Yayasan Setara). Lokasi penelitian adalah Yayasan Setara di 

Semarang. 

5. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data, jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui cara 

sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan 

diuraikan oleh orang lain, yang dilakukan dengan melakukan 

penelitian di lapangan. Untuk mendapatkan data, Penulis 

melakukan penelitian langsung pada objeknya atau penelitian 

lapangan secara langsung di Yayasan Setara Semarang. Penulis 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara menurut Soerjono 

Soekanto yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi 

dengan orang yang bersangkutan.4 Dalam wawancara peneliti akan 

membuat daftar pertanyaan sebagai panduan dengan tidak menutup 

kemungkinan berkembangnya pertanyaan. 

Narasumber dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) orang pengurus 

Yayasan Setara Semarang. Informan dalam penelitian ini yaitu 2 

(dua) orang staf lapangan yang pernah menangani atau 

mendampingi anak korban eksploitasi seksual. Peneliti tidak dapat 

                                                           
4 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal 220. 
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mewawancarai langsung kepada anak yang menjadi korban 

dikarenakan ditakutkan akan membuka trauma lama korban 

tersebut karena dipaksa untuk menceritakan kisahnya kembali 

secara berulang-ulang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka 

yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain: dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, sumber-

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data 

sekunder tersebut dibedakan menjadi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma-

norma dasar atau perundangan yang terkait dengan objek 

penelitian. Perundangan yang digunakan antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum 

primer yang digunakan untuk membantu menganalisa dan 

memeahami bahan hukum primer, yaitu: literatur, hasil 

penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban 

eksploitasi seksual di Kota Semarang 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Wikipedia, 

Glossary yang berkaitan dengan penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data 

yang telah diperoleh untuk penelitian ini dianalisis oleh Penulis 

dengan teknik analisa data secara kualitatif. Metode ini menekankan 

pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk 

mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks yang 

hanya dapat dilakukan dengan terjun langsung kelapangan. 

7. Metode Penyajian Data 

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, kemudian 

terlebih dahulu dilakukan editing, yaitu proses memeriksa, meneliti, 

dan melengkapi data yang telah diperoleh untuk mendapatkan data 

yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya setelah 
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semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut disusun secara 

sistematis dalam bentuk uraian. Hal tersebut dimaksudkan agar data 

yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang 

kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi Penulisan 

hukum, maka proposal disusun dalam empat bab, yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang anak, hak dan kewajiban anak, perlindungan 

anak, bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, faktor terjadinya 

eksploitasi seksual, penegertian dan tujuan yayasan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Yayasan Setara, bentuk 

pemberian perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual 

berdasarkan Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 59A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan khusus yang 
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dilakukan oleh Yayasan Setara terhadap anak korban eksploitasi 

seksual di Semarang.  

BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


