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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  tentang Yayasan Setara 

1 Sejarah Yayasan Setara 

 Berdirinya Yayasan Setara diawali oleh kegiatan-kegiatan bersama anak jalanan yang 

dilakukan oleh sebuah kelompok kerja. Kelompok ini telah bekerja sejak tahun 1993 dan 

merupakan kelompok pertama yang memberikan perhatian dan melakukan intervensi 

terhadap anak jalanan di Semarang. Pada tahun 1996, mulai terbangun kelompok anak 

bernama Paguyuban Anak Jalanan Semarang yang digerakkan oleh para relawan yang 

berasal dari unsur mahasiswa dan komunitas anak jalanan sendiri. Para relawan 

membangun “organisasi X” dan kemudian mengorganisir dirinya membangun organisasi 

berbadan hukum dengan nama Yayasan Setara, dengan menggandeng beberapa tokoh 

masyarakat di Semarang. Yayasan Setara saat ini berkantor di Jalan Sampangan Baru Blok 

A Nomor 14 Semarang. 

2 Visi dan Misi 

 Sebagai sebuah yayasan sosial, Yayasan Setara tentunya mempunyai visi dan misi 

yang hendak dicapai. Adapun visi dan misi Yayasan Setara adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

 Memajukan anak-anak serta mengadakan program-program yang dapat 

 memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan  khusus.
20

 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan langsung dan perlindungan terhadap anak, khususnya anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus; 

2)  Mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak anak. 
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3 Struktur Organisasi 

 Di dalam sebuah lembaga perlu adanya suatu organisasi, sebab tanpa adanya 

organisasi segala kegiatan lembaga tersebut tidak akan berlangsung secara teratur 

sehingga tujuan yang telah ditentukan bersama tidak akan tercapai. Adapun struktur 

organisasi Yayasan Setara adalah sebagai berikut: 

Ketua Pembina : Dra. Frieda Nuzulia RH, MS 

Anggota : Warsito Ellwein 

   Winarso 

Ketua Pengawas : DR. Esmi Warassih, SH. MS 

Anggota : Ida Budhiati, SH. Mhum 

Pengurus: 

Ketua : Dedy Prasetio 

Sekretaris  : Odi Shalahuddin 

Bendahara : Hening Budiyawati 

4. Pengalaman Jaringan dengan Lembaga Lain (lokal/nasional/internasional) Regional: 

A. Asia Against Child Trafficking (Asia ACTS) 

Nasional dan Lokal: 

a. Koalisi Nasional   NGO untuk Monitoring Pelaksanaan Konvensi Hak Anak 

b. Indonesia Against Child Trafficking (Indonesia ACTS) 

c. Koalisi Nasional Penghapusan ESKA (Affiliate of ECPAT Internasional) 

d. Forum Masyarakat Pemerhati Anak (FMPA) Jawa Tengah 

e. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Semarang 

f. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah 

g. Konsorsium Anak Jalanan 

h. Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah 
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i. “SERUNI” (sistem rujukan tingkat Kota Semarang untuk penanganan korban 

kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak) 

j. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah (KPPA) 

k. Koalisi 15.02. (advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga Anak) 

l. Human Right Working Group (HRWG) 

5. Pengalaman Kerjasama (program/proyek/ kegiatan) 

a. International Relief Development (2000) 

b. Microsoft Indonesia (2003-2004) 

c. Terre des Hommes Germany (1996 – present) 

d. UNICEF Indonesia (1999, 2002 & May 2004, 2013 – sekarang) 

e. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (1996-2001) 

f. ILO perwakilan Indonesia (mendukung untuk penanganan kasus perdagangan 

anak tahun 2005) 

g. ECPAT International (Bangkok Office), untuk kampanye penghapusan ESKA 

dan perdagangan manusia melalui lagu (2005) 

h. N(o)VIB Netherlands (Januari 2005 – December 2007). Proyek ini dilaksanakan 

oleh Consorsium Basic Social Service for Needy Children (tujuh NGO di 

Yogyakarta, Semarang dan Surabaya) 

i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 

Propinsi Jawa Tengah (BP3AKAB) 

j. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP) Untuk 

Pemetaan Situasi ESKA di Semarang dan sekitarnya – 2007 

k. Pemetaan Situasi ESKA di lima Kabupaten di Jawa Tengah bersama BP3AKAB 

Propinsi Jawa Tengah – 2009 
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l. Tim dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Anak 

Propinsi Jawa Tengah 

m. Anggota Kelompok Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum Propinsi Jawa 

Tengah (restorasi justice) 

n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, untuk Pemetaan Situasi 

Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Lingkungan Pariwisata – 2011 

o. School of The Art Singapore (Oktober 2013, Mei 2014) 

6. Program Kerja 

 Yayasan Setara memiliki beberapa program kerja yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Program Anti Eksploitasi Seksual Anak Online 

b. Progam Anti Kekerasan 

c. Program Pengembangan Sekolah Ramah Anak 

d. Program Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

 Untuk menjalankan program-program tersebut, Yayasan Setara secara rutin 

melakukan pendampingan di daerah-daerah yang anak-anaknya rentan mengalami 

eksploitasi secara ekonomi. Pendampingan dilakukan supaya anak-anak tidak turun 

kejalan. Mengingat anak-anak rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan 

psikis maupun eksploitasi.  

 Yang menjadi sasaran dalam pendampingan tersebut adalah anak-anak Sekolah Dasar 

yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6. 

 Adapun jadwal pendampingan program yang dilakukan oleh Yayasan Setara yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Senin  : pukul 15.00- 17.30 di Kampung Tambak Mulyo 

b. Selasa-Rabu : pukul 15.00-17.30 di Kampung Gunung Sari  
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c. Sabtu-minggu : di Kampung Kuningan   

Daerah tersebut dipilih bermula dari Yayasan Setara mencari daerah-daerah yang rentan 

eksploitasi anak, lalu kemudian Yayasan Setara bekerjasama dengan beberapa kelurahan 

di Semarang. 

B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan khusus  Yayasan Setara Terhadap Anak Korban 

Eksploitasi secara Ekonomi di Semarang 

 Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi yang dilakukan 

Yayasan Setara  pada tahun 2016-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah kasus Tahun 2016-2017 

 

 

    

 

 

Sumber: Yayasan Setara, 2017 

 Yayasan Setara bersama dengan lembaga negara 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 turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi 

secara ekonomi di Kota Semarang. 

 Adapun bentuk keterlibatan Yayasan Setara terdiri dari beberapa tahap yaitu:
21

 

1. Primer  

 Tahapan ini merupakan tahapan pencegahan, tahapan ini merupakan kegiatan pokok 

yang dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi, kampanye, kampanye 

building melalui stakeholder. Upaya tersebut diberikan melalui anak-anak, masyarakat, 
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Laki-laki Perempuan 

2016 66 46 

2017 16 22 
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dan pemerintah. Apabila dilakukan melalui anak-anak, maka upaya tersebut diberikan 

melalui forum anak serta kelompok anak. Apabila dilakukan melalui masyarakat, maka 

upaya tersebut diberikan melalui jaringan perlindungan anak yang sudah dibangun oleh 

Yayasan Setara. Dan apabila dilakukan melalui Pemerintah, maka upaya tersebut 

diberikan melalui dinas sosial maupun aparat penegak hukum.  

2. Sekunder 

 Tahapan ini merupakan tahapan pengurangan resiko menjadi korban eksploitasi 

secara ekonomi. Dalam tahapan ini anak-anak yang berada di lingkungan yang dinilai 

rentan menjadi korban eksploitasi akan diberikan fasilitas-fasilitas sesuai kebutuhan 

supaya anak-anak tersebut tidak akan menjadi korban eksploitasi ekonomi. Fasilitas 

tersebut diberikan oleh Yayasan Setara yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik 

pemerintah maupun non-pemerintah. Contoh fasilitas tersebut adalah: sekolah bagi anak 

yang tidak sekolah karena berbagai alasan, akan tetapi masih usia sekolah. Yayasan Setara 

akan memberikan dorongan kepada anak-anak tersebut supaya tetap sekolah dengan cara 

melalui sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Yayasan Setara maupun dinas sosial.  Agar 

supaya anak-anak tersebut tidak kembali kejalan ataupun menjadi korban eksploitasi lagi, 

Yayasan Setara melakukan pendekatan psikologis dengan cara membujuk bahwa sekolah 

itu enak, di sekolah banyak teman dan sebagainya ke pada anak tersebut dan menjelaskan 

arti pentingnya sekolah untuk di sosialisasikan kepada lingkungan anak-anak yang rentan 

turun kejalan. 

3. Tersier 

 Tahapan ini merupakan tahapan penanganan kasus. Penanganan kasus yang diberikan 

sebelumnya dilihat dulu sumber kasus tersebut diperoleh, misalnya: 

a. Media, yang dapat berupa media cetak, media elektronik, maupun media online; 

b. Laporan langsung dari pihak yang bersangkutan; 
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c. Rujukan dari lembaga lain. 

 Yayasan Setara bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memenuhi hak-hak anak. 

Yayasan Setara ikut terlibat pada kegiatan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh 

lembaga pemerintah di Kota Semarang, yaitu Progam Kesejahtraan Sosial Anak (PKSA). 

Yayasan Setara ikut membantu dalam hal-hal yang dibutuhkan, misalkan pendampingan 

psikologi, pendampingan mengenai mental terhadap anak dengan kegiatan kelompok 

anak. Yayasan Setara juga menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dengan lembaga-

lembaga lainnya, sehingga Yayasan Setara membantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

 Pelaksanaan perlindungan khusus oleh Yayasan Setara terhadap anak korban 

eksploitasi ekonomi dilakukan dengan cara pendampingan dan membuat kegiatan-

kegiatan yang ramah anak yang dilakukan di desa yang anak-anaknya rentan mengalami 

eksploitasi yaitu desa Tambak Mulyo, desa Gunung Sari, desa Kuningan.. Pendampingan 

ini diperlukan  karena  orang tua anak-anak di desa itu adalah orang-orang yang 

sebelumnya turun ke jalan maka Yayasan Setara lebih melakukan kegiatan di dalam desa 

supaya anak tidak mengikuti masa lalu orangtuanya. Yayasan Setara membuat kegiatan di 

kampung supaya anak lebih senang kerada di lingkungan desa bukan di jalan karena 

adanya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Yayasan Setara. 

 Bila ada anak yang putus sekolah maka Yayasan Setara bekerjasama dengan Dinas 

Sosial mencarikan sekolah di dekat tempat tinggal anak tersebut, atau panti atau pondok 

supaya mendapatkan hak memperoleh pendidikan seperti yang di atur dalam Undang-

undang dengan mendapatkan pindidikan, makan yang cukup, kesehatan dan waktu 

bermain yang cukup.  

C. Penanganan Kasus Oleh Yayasan Setara 

 Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada tahun 2016 Yayasan Setara 

telah menangani kasus terhadap anak sejumlah  112 kasus, yang terdiri dari 66 kasus 
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dengan korbannya yaitu anak laki-laki dan 46 kasus dengan korbannya yaitu anak 

perempuan. Kasus terhadap anak berupa kekerasan fisik, eksploitasi seksual dan ekonomi, 

penelantaran. Berdasarkan topik penelitian maka diambil 2 kasus penanganan kasus di 

bidang eksploitasi secara ekonomi. 

1. Kasus  I 

a. Identitas : 

    Nama                : MY 

     Umur                : 14 Tahun 

Kasus ini di tangani sejak April 2017 sampai Mei 2017 

b. Posisi Kasus 

 Korban (MY) adalah seorang anak dari keluarga yang kurang harmonis, maka dari itu 

MY kurang mendapatkan kehidupan yang layak dari segi ekonomi maupun dari kasih 

sayang. Karena ayahnya MY sudah meninggal ketika MY masih berusia balita, ketika MY 

sudah remaja MY diminta  bekerja oleh ibunya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari 

karena sebelumnya masa lalu ibunya adalah orang yang turun ke jalanan sehingga yang di 

lakukan MY untuk mendapatkan uang dari jual koran, meminta-minta, jual roti di 

kampung-kampung, dengan  begitu MY tidak dapat meneruskan sekolahnya.  

 kemudian MY mengenal teman-teman di jalanan yang menjadi anak Punk. MY pun 

mengikuti teman-teman anak punk itu sampai ke luar kota yaitu di Semarang, dari situ tim 

dari Yayasan Setara menemukan anak itu di Tugu Muda dengan kondisi yang 

memprihatinkan. Kemudian Yayasan Setara melakukan pendekatan dengan cara 

menanyakan profil MY, awal-awal tim lapangan mendekati MY responnya kurang baik  

mengenal dia hidup di jalanan yang merasa kehidupannya bebas tidak ada batasan, waktu 

berlalu Yayasan melakukan pendekatan akhirnya MY mulai membuka diri, dari situ 

mulailah Yayasan Setara menawarkan sekolah di panti Al-Hikmah bahwa di sana dia 
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dapat makan, waktu belajar, sekolah, waktu bermain, dan banyak temannya, akhirnya si 

MY menerima tawaran tim Yayasan Setara, setelah itu Yayasan setara menghubungi 

Dinas Sosial bahwa Yayasan Setara merekomendasikan MY masuk kepantai, tetapi karena 

waktu yang  harus terjadwal oleh Dinas Sosial maka butuh waktu lama untuk MY dibawa 

ke panti, dengan begitu MY tidak dapat langsung dibawa kepanti apabila dari Dinas Sosial 

yang membawa bahwa Yayasan Setara hanya dapat memberikan rekomendasi  karena 

Yayasan setara tidak memiliki rumah singgah sementara. 

 Beberapa hari kemudian MY menghilang dari Monumen Tugu Muda, mulailah 

Yayasan Setara mencari kembali dimana MY berada, setelah beberapa waktu Yayasan 

Setara mendapatkan informasi bahwa MY di tangkap oleh satpol PP dan dibawalah MY ke 

tempat dimana orang gila di tampung yaitu Panti Among Jiwo Semarang, dari informasi 

itu Yayasan Setara pun menuju kesana dan menemui MY. Kemudian Yayasan Setara 

menghubungi Dinas Sosial beberapa hari kemudian dijemputlah MY oleh Dinas Sosial 

dan didampingi oleh tim Yayasan Setara untuk dibawa ke panti Al-Hikmah, kemudian tim 

Yayasan Setara mendapatkan informasi dari MY bahwa MY di suruh orangtuanya bekerja, 

lalu tim Yayasan Setara menghubungi Orangtua MY dan melakukan Sosialisasi bahwa 

MY harus mendapatkan Hak-hak nya sebagai anak, dan di panti itu MY mendapatkan itu, 

dari segi pendidikan, kesehatan,  makan yang cukup , waktu bermain yang cukup, lalu 

orangtua MY setuju karena dari tim mulai memberikan pengertian positif kepada orangtua 

MY. Kemudian sampai hari ini tim dari Yayasan setara tetap mengawasi MY melihat 

perkembangan MY sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya layaknya anak-anak 

seumurannya.
22
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2. Kasus II 

a. Identitas : 

    Nama                : RM 

    Umur                : 13 Tahun 

    Kasus ini di tangani Yayasan Setara sejak Mei sampai Juni 2017 

b. Posisi Kasus 

 Korban (RM) adalah anak yang terlahir di lingkungan yang cukup keras yang 

mayoritas sebagai nelayan. RM tinggal hanya dengan ibunya yang  sehari-harinya sampai 

sekarang masih turun ke jalan dengan menjual koran, dan meminta-minta karena ayahnya 

berada di penjara. RM pun putus sekolah dan ikut turun ke jalan makan tidur pun di 

jalanan. RM dengan Ibunya sering berjualan di Tugu Muda Semarang, setelah berjualan 

biasa uang RM diberikan kepada ibunya, RM pun pernah mengalami kejadian yang buruk 

yaitu dijual oleh ibunya kepada pria. Kemudian tim Yayasan Setara di lapangan 

mendapatkan informasi dari tim yang memantau anak-anak jalanan dan dari pihak yang 

bersangkutan yaitu RM. Bahwa  RM mengalami eksploitasi dan perlunya pendampingan 

dan perlindungan khusus dari suatu lembaga untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 

 Selanjutnya, staf Yayasan Setara menemui RM dengan melakukan pendekatan kepada 

RM dan ibunya. Awalnya tim dari Yayasan Setara tidak mengetahui bahwa RM pernah di 

eksploitasi secara seksual  oleh ibunya kepada pria. Setelah RM mulai nyaman 

berceritalah RM pada tim di lapangan, mendengar kejadian itu tim Yayasan Setara dengan 

cepat menawarkan kepada RM untuk sekolah di panti atau pondok supaya RM kelak bisa 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, awalnya RM tidak bersedia tetapi dari kegigihan 

dari tim Yayasan Setara dalam melakukan pendekatan psikologis akhirnya RM pun 

bersedia dan tim Yayasan mulai meminta ijin kepada ibunya supaya RM dapat bersekolah 

kembali supaya kelak dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Akhirnya dari 
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Yayasan Setara menghubungi Dinas sosial untuk menjemput RM untuk mendaftarkan RM 

ke panti dengan didampingi pihak Yayasan Setara. Kemudian sekarang RM melanjutkan 

sekolahnya di bangku SMP di sebuah panti yang dimiliki oleh Pemerintah kota Semarang. 

D. Perlindungan Khusus Yayasan Setara 

 Dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan salah satu kategori anak yang wajib 

diberikan perlindungan khusus.  

 Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (1) 

UUPA dilakukan melalui upaya: 

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.” 

 

 Perlindungan khusus yang diberikan Yayasan Setara yaitu: 

1 Memberikan pendampingan terhadap anak-anak korban eksploitasi, mencegah 

anak di eksploitasi, memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan anak dengan 

memberikan rekomendasi dengan lembaga pemerintah daerah yaitu PKSA dengan 

memberikan fasilitas uang sebesar 900.000( sembilan ratus ribu rupiah)/ tahun. 

2 Membuat kelompok anak dengan mengadakan kegiatan ramah anak di desa-desa 

yang rentan eksploitasi secara ekonomi, contoh kegiatannya menggambar, 

bermain di lapangan, menonton film ramah anak, bermain monopoli, belajar 

bersama, memberikan cerita-cerita positif. 

3 Membantu korban-korban yang mengalami putus sekolah supaya dapat sekolah 

kembali. 

4 Membantu dalam pemulihan secara fisik, psikis dan sosisal. 
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5 Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama kelurahan, kecamatan dan sekolah 

yang rentan anak-anaknya turun ke jalan. 

6 Mengawasi anak-anak yang di daerah rentan eksploitasi dan mengawasi anak 

korban eksploitasi. 

7 Memberikan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, 

moral, dan sosial anak. Sehingga meskipun anak telah menjadi korban eksploitasi 

secara ekonomi, anak tetap harus didampingi supaya mendapatkan perkembangan 

fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan anak-anak pada usianya. 

8 Membentuk Forum Anak Forum Anak ini disediakan untuk anak yang berumur 

dari 1 tahun sampai dengan 18 tahun. 

 Akibat dari eksploitasi anak di bidang ekonomi menurut Yayasan Setara, berdampak 

serius terhadap anak antara lain: a) Hilangnya waktu bermain anak; b) Hilangnya 

kreativitas anak; c) Hilangnya sosialisasi anak terhadap teman sebayanya; d) Hilangnya 

waktu pendidikan anak; e) Berkurangnya nilai-nilai agama anak; f) Berkurangnya nilai 

sopan santun, budaya, dan budi pekerti; g) Berkurangnya ketertarikan anak akan dunia 

bermain; h) Anak berbicara dengan kasar; i) Anak menjadi liar dan terlalu dini mengetahui 

kehidupan dewasa dibandingkan anak seumurannya.
23

 

1. Perlindungan khusus merupakan salah satu hak anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 

15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di pertegas dalam Pasal 66 yang 

menyebutkan:   

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d 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 perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan 

Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi 

dan/atau seksual. 

 

 Dalam memberikan perlindungan khusus Yayasan Setara sebagai lembaga masyarakat 

yang berbentuk badan hukum untuk membantu anak-anak yang memerlukan perlindungan 

khusus untuk penanganan eksploitasi secara ekonomi dengan melakukan kegiatan dalam 

memenuhi perlindungan khusus berupa progam. Kegiatan progam yang dilakukan oleh 

Yayasan Setara sesuai rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi.  

 Yayasan Setara dalam memberikan penyebarluasan dan/atau sosialisasi, telah 

dilakukan melalui berbagai macam upaya dan kegiatan-kegiatan. Adapun beberapa contoh 

upaya dan kegiatan tersebut yaitu: 

1. Penyebarluasan dan sosialisasi terhadap ibu-ibu di desa daerah yang remtan 

eksploitasi dengan membentuk Jaringan Perlindungan Anak yang isinya ibu-ibu 

dari daerah masing-masing. Kegiatannya dengan mengadakan sosisalisasi ke 

kampung, ke sekolah dan membantu penanganan kasus anak. 

 

Gambar 1: sosialisasi pembentukan JPA
24
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 Instagram yayasan setara di akses terakhir tanggal 24 September 2017 



36 
 

 

2. Sosialisasi anti kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh yayasan di 

kecamatan kemijen. 

 

Gambar 2: sosialisasi di Kecamatan Kemijen Semarang
25

 

 

Tabel 2. Sosialisasi Hak Anak di Sekolah kepada Orang Tua  Periode Mei 2015 - 

April  2016 

 

No Sekolah Bulan 
Laki-

laki 
Perempuan 

Total 

Partisipasi 

1 SD Kuningan 01 01/05/15 4 8 12 

2 SD Kuningan 02 01/09/15 5 17 22 

3 SD Jomblang 03 01/10/15 41 78 119 

4 SD Jomblang 04 01/11/15 34 77 111 

5 SD Islam Al Iman 01/12/15 2 15 17 

6 
SD 

Muhammadiyah 
01/01/16 9 46 55 

7 SD PL Servatius 01/02/16 5 25 30 

8 SD Vincentius 01/03/16 23 38 61 

9 SD Kuningan 01 01/04/16 22 60 82 

  
Total 145 364 509 

Sumber: Data Yayasan Setara, 25 September 2017. 

Tabel 3. Sosialisasi Hak Anak di Kampung kepada Orang Tua Periode 2015 

No 
Kelurahan/ 

Dusun/ RW 
Bulan Laki-laki Perempuan 

Total 

Partisipasi 

1 Kel. Kuningan 01/05/15 4 5 9 

2 Tambak Mulyo 01/09/15 20 20 40 

3 Gunungsari 01/10/15 11 20 31 

  
Total 35 45 80 

Sumber: Data Yayasan Setara, 25 September 2017. 

                                                           
25

 Instagram yayasan setara diakses terakhir tanggal 24 September 2017 
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Berdasarkan tabel di atas Yayasan Setara melakukan kegiatan  sosialisasi di sekolah-

sekolah dan di masyarakat yang dinilai rentan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. 

Sosialisasi tersebut dilakukan pada tahap pencegahan terjadinya eksploitasi secara 

ekonomi. Selain sosialisasi untuk mengurangi kekerasan atau eksploitasi secara ekonomi 

terhadap anak, Yayasan Setara juga memberikan sosialisasi mengenai hak anak beserta 

ketentuan perundang-undangan yang terkait, mulai dari Undang-Undang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,dan ketentuan perundang-

undangan lainnya. 
26

 

b) Pemantauan, Pelaporan, Pemberian sanksi 

Pemantauan yang dilakukan Yayasan Setara dalam kasus MY yaitu dengan 

menanyakan keadaan MY setiap minggu setelah MY dimasukan di dalam panti  dengan 

melihat perkembangan MY yang semakin baik dan tertata. Di dalam tim sampai sekarang 

tetap memantau perkembangan MY dalam berbahasa, sopan santun, dan berpakaian yang 

semakin baik. 

Dalam kasus RM  Yayasan Setara memantau perkembangan psikologi RM yang merasa 

kehilangan masa anak-anak di dalam sekolah dan pernah mendapatkan perilaku yang tidak 

baik oleh ibunya. 

Pelaporan yang dilakukan Yayasan Setara yaitu pelaporan kepada Dinas Sosial Kota 

Semarang apabila ada anak jalanan yang sudah didampingi dan di izinkan orangtuanya 

untuk masuk kepanti atau pondok supaya mendapatkan hak-hak anaknya, Yayasan setara 

memberikan laporan penjemputan anak tersebut dengan pendampingan oleh tim yayasan 

setara untuk diantarkan ke pantai atau pondok yang ditunjuk oleh Dinas Sosisal. 

Pemberian sanksi yang dilakukan Yayasan Setara dalam pemberian sanksi kepada 

pelaku eksploitasi ekonomi tidak dapat dilakukan karena di dalam kasus yang ditangani 

                                                           
26

 Hasil wawancara dengan Siti Utami, Staf Yayasan Setara, pada tanggal 25 September 2017 Pukul  15.30 
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Yayasan Setara pelaku eksploitasi yaitu orangtua anak tersebut, dari Yayasan Setara hanya 

memberikan sosialisasi terhadap orangtuanya, pendampingan, dan bantuan sosial. 

c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan 

Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau 

seksual. 

Yayasan Setara dalam kegiatan perlindungan khusus untuk anak korban eksplotasi 

melibatkan pihak-pihak lainya dari Instansi Pemerintah yaitu Dinas Sosial berperan aktif. 

Panti Al-Hikmah Kota Semarang dan beberapa panti-panti lainya ikut terlibat dalam 

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Bentuk keterlibatanya Yayasan 

Setara dengan Dinas Sosial berupa alat tranportasi apabila untuk menjemput anak yang 

akan dibawa ke tempat yang lebih layak. Dinas Sosial juga memberikan tempat dengan 

mendaftarkan MY dan RM ke panti yang sudah dipilihkan oleh Dinas Sosial agar MY dan 

RM dapat bersekolah lagi, makan cukup,tidur nyaman. 

Tetapi dalam penanganan kasus eksploitasi secara ekonomi Yayasan Setara belum 

melibatkan perusahaan dan serikat pekerja dikarenakan menurut siti utami staf lapangan 

Yayasan Setara “anak di bawah umur sebaiknya di tempatkan saja di tempat yang baik 

yang ramah anak  contohnya panti atau memberikan sosialisasi kepada anak dan ibunya 

bahwa usia anak belum saatnya untuk bekerja dan Yayasan Setara dapat membantu 

merekomendasikan untuk bantuan ekonomi yaitu PKSA( Progam Kesejahtraan Sosial 

Anak). 

 Dengan begitu Yayasan Setara berkomitmen untuk menghapus eksploitasi secara 

ekonomi dengan melibatkan lembaga pemerintah, Yayasan, LSM, dan masyarakat. 

Berdasarkan analisis di atas penulis ketahui bahwa Yayasan Setara dalam 

memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi telah sesuai 

dengan Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun 
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beberapa unsur-unsur di dalam Pasal tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan 

keseluruhan, namun perlindungan khusus yang dilakukan telah diupayakan secara 

maksimal sesuai dengan misi Yayasan Setara yaitu memberikan perlindungan terhadap 

anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 

2. Perlindungan anak berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

 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. 

 

Penulis akan menganalisis apa saja yang sudah Yayasan Setara upayakan dalam 

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi 

menurut Pasal 59A UUPA.yaitu: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, 

dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

Dalam penanganan Yayasan Setara memberikan upaya yang cepat dengan 

langsung turun kejalan melakukan pendekatan dan mencari informasi terhadap anak. 

Namun Yayasan Setara juga mendapatkan kendala, ketika anaknya akan dibawa 

untuk disekolahkan lagi di panti Yayasan Setara harus menunggu keputusan dari Dinas 

Sosial untuk dicarikan tempat  dan penjemputan yang lama menunggu jadwal membuat 

anak tersebut hilang karena anak jalanan selalu berpindah-pindah tempat yang 
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sisebabkan oleh banyak faktor misalnya: dari diri sendiri diganggu penjahat atau 

dikejar-kejar Satpol-PP. 

Dalam kasus I Yayasan Setara langsung turun ke lapangan setelah mendapatkan 

informasi tentang MY, Staf Yayasan Setara dengan cepat  menemui MY untuk 

melakukan pendekan psikologis, kemudian Yayasan Setara memulai merubah cara 

berfikir anak jalanan sersebut yang merasa bahwa hidup dijalanan lebih baik, dengan 

melakukan pendampingan di jalanan, kemudian MY mengikuti bahwa akan dibawa ke 

panti, dari segi psikis, fisik MY tidak mengalami gangguan, hanya saja kehidupan 

sosial ekonomi anak. Setelah itu MY hanya didampingi di panti sekali waktu staf 

Yayasan Setara menjenguk MY. Dalam kasus eksploitasi secara ekonomi Yayasan 

Setara tidak sampai keranah hukum hanya saja sosialisasi kepada orangtua,  tetapi juga 

memberikan tempat yang layak dan memperjuangkan Hak-hak anak. 

Dalam Kasus II Yayasan Setara mendapat informasi dari staf di lapangan yang 

memantau perkembangan anak jalanan. Tim Yayasan Setara langsung ke lapangan 

untuk melakukan pendekatan terhadap RM. Awalnya RM tidak mau didekati oleh tim 

Yayasan Setara karena ditempat itu RM diawasi oleh ibunya, tetapi karena seringnya 

staf Yayasan Setara melakukan pendekatan maka RM mulai bercerita tentang hidupnya. 

Setelah itu Yayasan Setara langsung melakukan penanganan cepat dengan menawarkan 

RM untuk ditempatkan di panti. Awalnya ibu RM tidak setuju tetapi setelah berbagai 

pengertian akhirnya RM mau mengikuti, dari situ RM kemudian bercerita bahwa ia 

pernah mengalami kejadian dijual oleh ibunya kepada laki-laki. Setelah itu Yayasan 

Setara melakukan rehabilitasi psikis kepada RM setelah mendapatkan tempat panti 

yang sudah didaftarkan oleh Dinas Sosial, kemudian Yayasan Setara melakukan 

pendampingan di panti hanya sesekali waktu menengok RM. Dari kasus RM hanya 

sampai pendampingan dan dipanti saja, tidak sampai ke ranah hukum. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa Yayasan Setara tidak memberikan 

pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik dikarenakan pada kasus I dan II tidak ditemukan 

adanya gangguan pada fisik korban. Sehingga Yayasan Setara hanya  melakukan upaya 

pengobatan dan/atau rehabilitasi serta memberikan pendampingan secara psikologis 

dan sosial pada korban untuk upaya pencegahan terjadinya gangguan psikologis pada 

korban tersebut. 

b. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan; 

Pendampingan psikososial menurut Hubert Bonner adalah “ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang tingkah laku manusia”.  Pendampinga yang dilakukan 

Yayasan Setara dalam Kasus I dan II hanya sampai dengan  pendampingan secara 

psikologis. Menanamkan pikiran bahwa hidup dijalan itu tidak baik, berbahaya, dan 

bersekolah mereka dapat merubah hidup lebih baik. Staf Yayasan Setara setiap ada 

kegiatan memberikan waktu ke panti untuk bercerita kehidupannya di panti sampai RM 

dan MY merasa bahwa hidup di jalan itu tidak benar.  

Bantuan sosial adalah bantuan berbentuk uang/barang. Dalam hal pemberian 

bantuan Sosial bagi anak Yayasan Setara mendampingi  menempatkan Anak ke panti 

untuk anak yang hidup dikeluarga yang sudah tidak bisa memberikan kehidupan yang 

layak dengan memenuhi hak-hak anak dan Yayasan Setara melakukan pemberian 

bantuan sosial terhadap anak yang kiranya orang tua mau menjaga anaknya dengan 

baik. Yayasan Setara merekomendasikan kepada Dinas Sosial untuk memberikan 

PKSA(Progam Kesejahtraan Sosial Anak)  berupa uang kepada anak tersebut. 

Dengan begitu kasus RM dan MY mendapatkan bantuan sosial dengan 

ditempatkan di panti karena keluarganya tidak mampu memberikan kehidupan yang 

layak bagi RM dan MY sampai mereka dapat mandiri.  
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c. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan Hukum Pada Setiap Proses Peradilan. 

Dalam kasus eksploitasi secara ekonomi Yayasan Setara hanya melakukan 

pendampingan secara psikologis, dan sosial ekonomi. Dalam perlindungan khusus 

terhadap korban eksploitasi secara ekonomi tidak sampai ke dalam ranah hukum karena 

tindakan eksploitasi secara ekonomi terkadang keinginan anak sebab ekonomi yang  

rendah.  

Berdasarkan analisis di atas dapat kita ketahui bahwa Yayasan Setara dalam 

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara 

ekonomi, belum sepenuhnya sesuai 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. Beberapa unsur-unsur di dalam pasal tersebut 

belum terpenuhi secara keseluruhan meskipun upaya perlindungan tersebut telah 

diusahakan secara maksimal 

Unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu: 

a. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. 

b. pemberian sanksi pada pelaku eksploitasi.  

c. proses penanganan cepat.   

E. Manfaat Perlindungan Khusus yang diberikan Yayasan Setara dalam Memenuhi 

Hak-hak Anak yang Mengalami Eksploitasi. 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada RM dan MY berkaitan 

dengan manfaat perlindungan khusus yang diberikan oleh Yayasan Setara. Berikut adalah 

hasil wawancara RM dan MY. 

a. Wawancara dengan RM 

 Peneliti melakukan wawancara dengan responden bernama RM. Peneliti 

membahas pemenuhan hak-hak anak  yang diberikan oleh Yayasan Setara. 
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Berdasarkan pembahasan RM memberikan jawaban berkaitan dengan hal-hal yang 

sudah RM terima manfaatnya. Berikut penuturan yang dilakukan oleh RM yakni: 

 “Saya di sini sudah mendapatkan sekolah baru, saya di sini juga 

 mempunyai banyak konco, waktu dolan ya banyak, makan ya  sehari 3 

kali disini saya di ajarkan banyak hal yang tidak saya   dapatkan di jalan 

contohe sopan santun mas, saya neng kene juga  seneng mas dadi ayu.”
27

  

 

Berdasarkan keterangan RM penulis menyimpulkan bahwa RM sudah mendapatkan 

hak-hak anak menurut pasal 4 yang berbunyi : 

 Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi. 

 

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:  

  Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam   

 rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat   

 bakatnya. 

 

Sesuai dengan Pasal 11 yang berbunyi: 

   

   Anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul,  

 bermain, berkreasi. 

 

b. Wawancara dengan MY 

Peneliti melakukan wawancara dengan responden bernama MY. Peneliti 

membahas manfaat yang di berikan Yayasan Setara dalam  pemenuhan hak setiap 

anak. Berdasarkan pembahasan MY memberikan jawaban berkaitan dengan 

manfaat yang diterima MY. Berikut penuturan yang dilakukan oleh MY yakni: 

 “Saya disini senang mas, banyak temannya, tempatnya ya nyaman , 

 waktu saya jadi anak punk tidur dimana aja mas, sekarang tidur di  kasur enak 

mas, sekarang ya saya sudah sekolah, sekarang juga  bisa sembayang mas, dulu 

saya masuk mushola aja di usir mas, dikira maling mungkin.”
28
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 Hasil wawancara dengan RM terakhir tanggal 21 oktober 2017 pukul 15.40 WIB 
28

 Hasil wawancara dengan MY Tanggal 21 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB. 
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 Berdasarkan wawancara dengan MY penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perlindungan yang sudah di berikan Yayasan Setara sudah sesuai dengan apa yang 

tertulis di dalam  Undang-Undang Perlindungan anak. 

 Perlindungan yang di berikan Yayasan Setara sesuai dengan Pasal 4 yang 

berbunyi: 

 Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

Sesuai dengan Pasal 6 yang berbunyi: 

 Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi 

sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua. 

 

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1: 

  Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

 rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat  bakatnya. 

 

Sesuai dengan Pasal 11 yang berbunyi: 

 

  Anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, 

 bermain, berkreasi. 

 

c. Wawancara dengan staf Yayasan Setara  

 Peneliti melakukan wawancara dengan staf Yayasan Setara dengan 

menayakan tentang permberian perlindungan khusus bagi anak yang mengalami 

eksplotasi secara ekonomi. Tahap yang dilakukan Yayasan Setara dari penanganan, 

menemukan hambatan yang diterima Yayasan Setara dan manfaat pencegahan 

yang dilakukan Yayasan Setara. 

Dari jenis manfaat penanganan Siti Utami memberikan penjelasan yakni:  

 “Bagi anak yang sudah menjadi korban eksploitasi kami dari tim  melakukan 

penangan dengan melakukan pendekatan psikologis mas,dari anak dan 

orangtuanya karena biasa pelaku eksploitasi dari orangtua sendiri dengan alasan 

kesulitan ekonomi.”
29
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 Hasil wawancara dengan Siti Utami staf Yayasan Setara , tanggal 21 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB. 
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 Dari pernyataan Siti Utami penulis menyimpulkan bahwa penyebab dari 

eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua yang memiliki ekonomi rendah dan 

pendidikan rendah dengan begitu kegiatan eksploitasi anak dilakukan secara turun 

temurun karena mereka menganggap mempekerjakan anaknya tidak ada masalah 

dan dapat menghasilkan uang dari belas kasih orang di jalan. 

Lalu yang dilakukan Yayasan Setara dalam memberikan penanganan  

Staf Siti Utami menuturkan yakni: 

 “Memberikan tempat yang layak mas, biasanya di panti atau pondok-pondok 

milik pemerintah. Kalau yang orangtuanya bisa diberikan masukan paling dari 

Yayasan Setara memberikan rekomendasi kepada Dinas Sosial untuk pemberian 

bantuan sosial PKSA apabila anak tersebut masih sekolah mas, orangtua masih 

 sanggup merawat tetapi yang mengalami kesulitan ekonomi.”
30

 

 

 Kemudian staf Yayasan Setara menuturkan hambatan yang di terima ketika 

melakukan penanganan perlindungan khusus kepada anak tersebut yakni: 

 “Terkadang anak tersebut malah marah-marah mas kalau saya kasi  tahu bahwa 

di jalanan itu tidak baik, diberikan arahan supaya baik  aja malah marah-marah, 

sangat keras kepala karena biasa kan di jalan tidak banyak aturan mas. Juga anak 

itu mencari uang karena di eksploitasi oleh orangtuanya sendiri mas. Biasa juga 

 orangtua tidak memperbolehkan kalau anak itu dibawa ke panti karena 

mungkin ibunya merasa anak tersebut sumber uangnya.” 

 

 Dari pernyataan Staf Yayasan Setara dapat disimpulkan hambatan yang 

dialami dari Yayasan Setara dalam pemberian perlindungan khusus yaitu sifat 

keras kepala anak yang membuat sulit untuk diarahkan ke hal yang positif. 

 Kemudian staf Yayasan Setara juga menuturkan banyaknya manfaat apabila 

anak tersebut di tempatkan di dalam panti. Manfaat tersebut yakni: 

 “Manfaat anak di tempatkan di panti supaya jauh dari lingkungan  yang 

rentan banyaknya eksploitasi mas, kemudian anak di panti disekolahkan, 

mendapatkan hak tumbuh kembang yang baik, makanan yang cukup, dan banyak 

manfaat-manfaat positif dibanding hidup di jalanan.
31

 

 

                                                           
30

 Hasil wawancara dengan siti utami staf Yayasan Setara , terakhir tanggal 21 oktober 2017 pukul 16.00 WIB 
31

 Hasil wawancara dengan Siti Utami staf Yayasan Setara , terakhir tanggal 21 oktober 2017 pukul 16.00 WIB  



46 
 

 Staf Yayasan Setara juga menjelaskan Bahwa Yayasan Setara mengadakan 

progam-progam untuk pencegahan anak untuk turun kejalan yang salah satunya 

penyebab ekspoitasi. Siti utami menuturkan yakni: 

 “Dari tim Yayasan Setara yang di lapangan mengadakan kegiatan- kegiatan 

ramah anak yaitu dengan membuat kelompok anak di  desa tempat yang rentan 

eksploitasi. Kegiatan itu diadakan supaya anak-anak merasa lebih senang di desa 

dari pada turun kejalan  karena di desa sudah banyak kakak-kakak dari Yayasan 

Setara yang mengumpulkan anak-anak untuk bermain.”
32

 

 

 Sesuai dengan penuturan MY dan RM penulis menyimpulkan bahwa kegiatan yang 

dilakukan Yayasan Setara melalui program-programnya sudah memberikan manfaat untuk 

anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi 

secara ekonomi. Penulis menganalisis dari berbagai hak-hak anak yaitu Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yaitu:  

 Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Yayasan Setara telah 

melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban eksplotasi yaitu hak mendapatkan 

pendidikan, hak atas tumbuh kembang, hak mendapatkan makanan yang cukup, hak 

beribadah. Dengan begitu Yayasan Setara bekerja sama dengan Dinas Sosial dan panti 

asuhan sudah memberikan perlindungan khusus yang sudah diatur dalam undang-undang 

dengan memenuhi hak setiap anak yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk hidup 

layak.  
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F. Faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan khusus oleh 

Yayasan Setara terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi  

 Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kendala baik 

internal maupun eksternal juga terdapat faktor pendukung di dalam pemenuhan 

perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu:
33

 

1. Hambatan Eksternal 

a. Sifat anak yang keras kepala, menjadi salah satu hal penting yang susah untuk 

dibina, hal ini membuat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi tidak terpenuhi. Karena setelah anak dibina dan dibimbing, namun 

karena sifatnya yang keras, si anak bisa kembali ke jalanan. MY dan RM termasuk 

anak yang keras kepala awalnya tetapi selalu diberikan pendampingan RM dan MY 

sekarang sudah tidak ingin turun ke jalan kembali.
34

 

Staf Yayasan Setara menuturkan yakni: 

 “Biasane anak di ajak ngomong membantah terus, dia merasa di jalan itu lebih 

enak karena di jalan tidak ada aturan mas, makanya terkadang sifat dan kebiasaan 

itu yang membuat kami sulit membujuk anak supaya bersekolah kembali di panti 

dari pada di jalanan” 

 

b. Keluarga menjadi faktor penting terhadap perlindungan khusus terhadap anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi. Karena jika keluarga terutama orang tua tegas 

terhadap anak, maka anak tidak akan dieksploitasi secara ekonomi. Orangtua fokus 

terhadap perlindungan dan pemenuhan-pemenuhan hak anak, sehingga tidak 

menyuruh anaknya untuk menjadi anak jalanan, pengemis atapun pengamen. 

Mengingat anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi, dijaga, dan  Hal ini 

bisa diketahui dari perilaku orangtua yang mengajak anaknya turun kejalan dengan 

menggandeng lalu orangtuanya menjual koran, kemudian anaknya mengikuti dengan 
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menjual koran membuat orang lain lebih merasa kasihan lalu membelinya atau 

dengan menyuruh anaknya mengamen supaya orang lain lebih banyak yang 

memberi karena kasihan. 

c. Pendidikan orangtua menjadi salah satu faktor penting di dalam pemenuhan 

perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Jika setiap 

orang tua, masyarakat dan anak dibekali pendidikan yang cukup, maka eksploitasi 

anak ini tidak akan terjadi. Karena pendidikan juga mengajarkan bahwa anak harus 

dilindungi, dan tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi.
35

 

 Latar belakang orangtua yang cuma sampai kelas 3 SD saja lalu tidak 

pekerjaan lain selain dengan bekerja di jalan yang tidak memerlukan ijazah atau 

pendidikan tinggi membuat pandangan bahwa dijalan saja sudah dapat hidup maka 

dari itu orangtua itu terkadang lupa bahwa anak tidak untuk dipekerjakan di jalan 

dengan memanfaatkan rasa kasihan orang lain. 

2. Hambatan Internal 

a. Fasilitas penampungan anak-anak yang terbatas. 

 Dalam rangka merehabilitasi maka anak-anak tersebut perlu diisolasi/atau 

diamankan agar tidak berpindah-pindah tempat sebelum ditempatkan di panti. Akan 

tetapi,  Yayasan Setara tidak memiliki fasilitas tersebut sehingga dalam praktek  

harus menunggu dari Dinas sosial. Proses menunggu cukup lama untuk  

mendapatkan waktu/jadwal penjemputan anak jalanan.
36

 

 Upaya yang dilakukan Yayasan setara menempatkan anak tersebut di panti-

panti lain yang bersedia menampung sementara untuk waktu 1 hari sampai 1 

minggu untuk menunggu tempat yang di berikan Dinas Sosial.
37
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3. Faktor Pendukung  

 Yayasan Setara Dalam pemenuhan perlindungan khusus terhadap anak korban 

eksploitasi terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan perlindungan khusus yaitu:
38

 

a. Yayasan Setara dibantu oleh lembaga dari luar negeri  bekerjasama untuk 

melakukan perlindungan terhadap anak dengan UNICEF berupa dana untuk 

memberikan bantuan biaya akomodasi berupa dana untuk menjalankan visi 

dan misi Yayasan Setara. 

b. Yayasan Setara dibantu oleh Dinas Sosial dalam menyediakan tempat untuk 

anak korban eksploitasi berupa panti atau pondok dan alat transportasi untuk 

menjemput anak-anak yang mau di tempatkan di panti. 
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