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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh 

konstitusi negara, melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pasal 

28B angka 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan oleh karena keluarga dan 

masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai 

dengan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang Hukum.  

 Anak yang merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi 

pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 

adanya perlindungan anak, anak-anak diharapkan dapat menyongsong masa depannya 

dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dengan baik. 

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara  

bertanggungjawab menyediakan tempat/wadah dan akses bagi anak, terutama dalam 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. 

 Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan 

perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan perlindungan khusus menurut Pasal 1 

ayat (15)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,yaitu: 
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“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh  Anak 

dalam situasi  dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 

ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” 

 

 Pelindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi. 

 Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini 

membuat banyak keluarga yang melibatkan anak-anak untuk mencari uang agar dapat 

memenuhi segala kebutuhan ekonominya dari mengemis, mengamen, pemulung, dan 

pekerjaan lainnya yang dapat dilakukannya. Akan tetapi ada juga orangtua yang sengaja 

memperkerjakan anaknya untuk kepentingan orangtuanya. Hal itu membuat anak-anak 

tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya untuk bermain, belajar dan mendapat 

perlindungan dari orangtuanya.
1
 Terdapat banyak anak di daerah-daerah pemberhentian 

dan di pinggir jalan kota Semarang contohnya di jalan Dr. Wahidin, lampu lalulintas 

Candi Sari, lampu lalu lintas Tugu Muda, lalu lintas jalan Pemuda. Mereka tidak 

mendapatkan hak-haknya karena harus mencari uang, dengan cara menjadi penjual koran, 

pengemis, yang rentan akan kekerasan dan diskriminasi serta membahayakan karena harus 

berlari-lari di jalanan yang ramai dengan kendaraan.  

 Pemerintah dan lembaga negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan 

perlindungan anak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 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 

                                                           
1
 Imam Yuda Syahputra, Anak Kecil Jual Koran di Semarang Bikin Baper Netizen, 23 Maret 2017, 

http://www.solopos.com/2017/03/23/eksploitasi-anak-anak-kecil-jual-koran-di-semarang-bikin-baper-netizen-

803875 diakses terakhir pada tanggal 23 September 2017  
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yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 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 ekonomi 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 59A bentuk dari perlindungan khusus bagi 

anak  korban eksploitasi ekonomi 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 

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap 

anak secara ekonomi dan/atau seksual. 

 

 Dengan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menjalankan 

kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus dan penghapusan eksploitasi 

ekonomi 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. 
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 Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap 

permasalahan anak yang mengalami eksploitasi adalah Yayasan Setara. Terbentuknya 

Yayasan ini diawali dari kegiatan kelompok kerja (1993) yang bekerja dengan anak 

jalanan. Pada 11 Maret 1999 kelompok kerja ini berubah bentuk menjadi Yayasan Setara.
2
 

Sampai sekarang Yayasan Setara hadir mendampingi anak-anak yang mengalami 

eksploitasi ekonomi. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Yayasan Setara dalam menangani anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi, maka  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan khusus 

bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi yang ditangani oleh Yayasan Setara 

melalui penelitian dengan judul “Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Mengalami 

eksploitasi Secara Ekonomi 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 Perubahan atas UU Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Setara).”  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Yayasan Setara melaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban 

eksploitasi secara ekonomi? 

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak atas perlindungan khusus dapat memberikan manfaat 

terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi? 

3.  Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan khusus 

oleh Yayasan Setara terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi?  

 

 

                                                           
2
 Profil yayasan setara www.yayasansetara.org   diakses terakhir tanggal 23 September 2017 

http://www.yayasansetara.org/
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C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan hukum ini adalah untuk 

memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas yaitu: 

1. Mengetahui Yayasan Setara melaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban 

eksploitasi secara ekonomi. 

2. Mengetahui pemenuhan hak-hak atas perlindungan khusus dapat memberikan manfaat 

terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Yayasan Setara dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi anak 

secara ekonomi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi praktis penelitian ini berguna: 

a) Bagi Pemerintah Kota Semarang agar memperhatikan anak yang tereksploitasi secara 

ekonomi yang seharusnya mendapatkan bantuan oleh pemerintah. 

b) Dapat digunakan  Sebagai pengetahuan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum 

dalam memahami mengenai perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak 

korban eksploitasi ekonomi di Kota Semarang. 

2. Dari segi teoretis, diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu  hukum 

khususnya di bidang Hukum Perlindungan Anak. 

E. Metode Penelitian 

 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: 
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1. Jenis Penelitian Hukum 

 Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

digunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang 

berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.
3
 

2. Metode Pendekatan  

 Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk 

mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks. Gejala hukum yang diteliti oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah masalah bentuk keterlibatan Yayasan Setara sebagai 

anggota masyarakat berbentuk lembaga dalam memberi perlindungan khusus terhadap 

anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Semarang berdasarkan Pasal 66 UU RI 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 59 UU RI Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Perlindungan Anak. 

3. Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggambarkan tentang pelaksanaan 

dan penerapan undang-undang mengenai  perlindungan khusus terhadap anak korban 

eksploitasi ekonomi di Kota Semarang. 

4. Objek Penelitian  

 Objek dalam penelitian ini adalah semua informasi yang terkait dengan perlindungan 

khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi di Kota Semarang 

berdasarkan Pasal 66 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 

59 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditangani oleh Yayasan 

Setara Semarang.  

                                                           
3
 Fokky Fuad, Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum, http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-

ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/ ,diakses sterakhir tanggal  23 September 2017  

http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/
http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/
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5. Teknik Pengumpulan Data 

 Ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data primer dan data sekunder. 

Dalam usaha mengumpulkan data-data tersebut, penulis menggunakan beberapa cara, 

yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan nyata tentang apa 

yang sedang terjadi pada suatu kehidupan masyarakat, yang dilakukan dengan melakukan 

penelitian di lapangan. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian 

langsung pada objeknya atau penelitian lapangan secara langsung di Yayasan Setara 

Semarang dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara menurut Soerjono 

Soekanto yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang 

bersangkutan. Dalam wawancara peneliti akan membuat daftar pertanyaan sebagai 

panduan dengan tidak menutup kemungkinan berkembangnya pertanyaan
4
. 

 Narasumber dalam penelitian ini adalah staf  Dinas Sosial Kota Semarang dan 2 (dua) 

staf lapangan Yayasan Setara. informan dalam penelitian ini: 2 (dua) anak yang 

mengalami eksploitasi ekonomi, dan orang tua yang anaknya mengalami eksploitasi secara 

ekonomi.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh 

orang lain. Data sekunder, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi,buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berbentuk laporan,buku harian, dan lain-lain.
5
 Data sekunder ini 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan hukum tersier.  

 

 

                                                           
4
Soerjono, Soekamto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia, Hal:2. 

5
 Ibid., hal . 220 
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a. Bahan Hukum Primer 

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: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

4. Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui PP 

36/1990. 

b. Bahan Hukum Sekunder   

  Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer yang digunakan untuk membantu menganalisa dan mememahami 

bahan hukum primer, yaitu: literatur, hasil penelitian  dengan masalah-masalah 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi di 

Kota Semarang 

c. Bahan Hukum Tersier 

  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 Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang telah diperoleh 

untuk penelitian ini dianalisis oleh penulis dengan teknik analisa data secara kualitatif. 



9 
 

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 

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 berisi tentang: 

Latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA tentang: 

Perlindungan hak-hak anak, perlindungan khusus, pengertian eksploitasi, 

penegertian dan peran yayasan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN tentang: 

Gambaran umum Yayasan Setara, bentuk Perlindungan Khusus Bagi Anak yang 

Mengalami eksploitasi secara Ekonomi di Kota Semarang berdasarkan Pasal 66 UU 

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 59 atas Perubahan 

UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan 

Setara).” 
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BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisi tentang: 

    kesimpulan dan saran. 
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