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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang: 

 Anak merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari 

keberlangsungan hidup manusia serta sebuah bangsa dan negara. Agar anak 

mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara di 

kemudian hari, setiap anak perlu mendapatkan haknya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu 

dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak pengasuhan yang layak dari kedua 

orangtua tanpa perlakuan diskriminatif.1 Akan tetapi  permasalahan yang timbul 

saat ini dari perginya salah satu orangtua atau kedua orangtua untuk menjadi 

tenaga kerja keluar negeri adalah ditinggalkan anak-anak tanpa memikirkan 

kelanjutan pengasuhan orangtua yang berkualitas. 

Permasalahan diatas dapat tergambarkan dari tingginya angka 

pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri sehingga dapat membatasi tidak 

terpenuhinya hak pengasuhan yang layak pada anak. Berdasarkan  data  yang  

dirilis  oleh BNP2TKI pada tahun 2017,  penempatan pekerja migran ke luar  

negeri tahun 2016 terdapat sebanyak 175.445. Berdasarkan data tersebut, Provinsi 

Jawa Tengah berada pada posisi kedua sejumlah 36.384 setelah Jawa Barat yang 

berjumlah 38.698 dan daerah lainnya seperti Lombok Timur 15.171 dan Lombok 

Tengah 8.014. Selanjutnya, angka tenaga kerja wanita dari data BNP2TKI pada 

                                                             
1Bagian Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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tahun 2011, 2016 dan 2017 menunjukkan  tenaga  kerja  wanita  yang pergi  

bekerja  ke  luar  negeri  lebih  besar dari pada tenaga kerja laki-laki.  Pada tahun 

2011  sebanyak  sekitar  377  ribu  (64%) tenaga kerja wanita  yang  menjadi  

pekerja  migran sedangkan  sedangkan  tenaga  kerja  laki-laki  ada  sekitar  210  

ribu  (36%)  yang bekerja  ke  luar  negeri.  Pada  tahun  2016  proporsi  tenaga 

kerja wanita adalah  62  persen  108.656  dan  tenaga kerja  laki-laki  38  persen  

66.789, berikutnya  tahun  2017  proporsi  tenaga kerja wanita sebanyak 67 

persen 121.427 dan tenaga kerja laki-laki  sebanyak  33  persen 60.313.   Data  

tersebut mengungkapkan  fakta  bahwa  proporsi perempuan  yang  masuk  ke  

ranah  publik ke  luar  negeri  lebih  besar  dibandingkan laki-laki.2 

Selanjutnya, porsi penyerapan tenaga kerja Indonesia keluar negeri 

sangatlah besar, penyerapan yang paling besar pada porsi pernyerapan pekerja 

rumah tangga (domestic worker) yang terus naik. Adapun lonjakan kenaikanya 

sangat besar dari tahun ke tahun, disebutkan pada data BNP2TKI pada tahun 

2016  berjumlah 33.341 dan  selanjutnya pada tahun 2017 bertambah tinggi 

presentase pekerja rumah tangga yang mencapai  52.492, dan pada posisi kedua 

yaitu pengasuh (caregiver) yang pada tahun 2016 sejumlah 40.196, selanjutnya 

pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi sejumlah 32.865, walau terjadi 

penurunan pada pengasuh tetapi tetaplah berada peringkat kedua dalam data 

BNP2TKI.3 

                                                             
2Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan 

Perlindungan TKI Periode Desember 2017”,  BNP2TKI 17 Januari 2018, BNP2TKI, Internet, 

Tanggal 19 Mei 2018, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-

2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf.  
3Ibid. 

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01-2018_080337_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_1.pdf
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Pada data pekerjaan yang ada, merupakan pekerjaan yang banyak 

pekerjanya sebagian besar merupakan tenaga kerja wanita,yang rata-rata 

merupakan pekerja yang sudah menikah dan mempunyai anak, bahkan baru saja 

melangsungkan pernikahan dan punya anak yang masih umur 4 bulan telah di 

tinggal oleh ibunya. Latar belakang pekerja wanita melakukan tersebut karena 

ada kebutuhan ekonomi. 

 Terlepas dari banyaknya pekerja migran dari tahun ke tahun penulis 

ingin memaparkan kelebihan dan kekurangan dari perginya salah satu orangtua 

keluar negeri menjadi pekerja migran. Kelebihan yang didapat menjadi pekerja 

migran adalah agar dapat menghidupi anggota keluarganya, khususnya untuk 

kesejahteraan anak di semua bidang (ekonomian, pendidikan, tumbuh kembang) 

Selain memberikan manfaat kepada diri pribadi tenaga kerja dan keluarganya, 

Negara juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung yaitu peningkatan 

devisa dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.4 Namun terdapat kekurangan 

dari banyaknya orangtua menjadi pekerja migran, khususnya perempuan karena 

melihat dari data yang di keluarkan oleh BNP2TKI paling banyak yang bekerja di 

luar negri adalah seorang ibu dapat berdampak pada anak yang ditinggalkan.  

Bagaimanapun juga perginya orangtua keluar negeri khususnya  seorang 

ibu  memiliki  pengaruh  dalam banyak dimensi karena anak dalam fase 

                                                             
4Najamuddin,”Keuntungan Ekonomi dan Politik Migrasi TKI”,Globalisasi dan Strategi 20 Mei 

2014, Unair, Internet, Tanggal 14 Maret 2018, http://najamuddin-khairur-

fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-

Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html . 

http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html
http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html
http://najamuddin-khairur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-102445-Globalisasi%20dan%20Strategi-Keuntungan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Migrasi%20TKI.html
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psikologis  tumbuh  dan  perkembangan anak yang  memerlukan  dampingan  dari 

keluarga,  khususnya  orangtua  yaitu  ibu dan bapak.5 

Mengingat bahwa para pekerja migran ini berasal dari kabupaten atau kota 

tertentu maka peran Pemerintah Daerah setempat sangat diperlukan dalam 

memperhatikan pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh para pekerja migran 

tersebut. Pemenuhan hak anak atas pengasuhan telah diatur berdasarkan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi anak-anak yang 

ditinggalkan oleh orangtuanya yang menjadi pekerja migran, pengasuhannya 

kemudian dilakukan oleh pengasuh pengganti yang biasanya dilakukan oleh 

anggota keluarga  terdekat, seperti: nenek dan kakek ataupun saudaranya.  

Pengasuhan pengganti ini memiliki kelebihan dan kekurangan dan 

berakibat pada tumbuh dan kembang anak yang seharusnya dilakukan secara 

layak oleh orangtua.  

Pengasuhan yang layak bagi anak pekerja migran sesuai dengan Pasal 14  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: 

1. Setiap  Anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  Orang Tuanya  sendiri,  kecuali  

jika  ada alasan  dan/atau aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa 

pemisahan  itu  adalah demi  kepentingan  terbaik bagi  anak  dan  

merupakan  pertimbangan terakhir.  

                                                             
5Suryadi,2014, “Perlindungan Anak Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon” Analisis Terhadap 

Konsep Dampak Anak yang Ditinggalkan”, Pengembangan Masyarakat islam, Tahun II No. 1, 

hal. 3. 
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2. Dalam  hal  terjadi  pemisahan, anak tetap  berhak: 

a. Bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya;  

b. Mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan, pendidikan  dan  perlindungan 

untuk proses tumbuh  kembang  dari  kedua  Orang  Tuanya sesuai  

dengan kemampuan,bakat,  dan minatnya;  

c. Memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua Orang Tuanya  

d. Memperoleh Hak Anak lainnya. 

Menurut Maria Ulfa  terjadinya kekosongan kepastian implementasi atas 

Pasal 14 tersebut dalam memenuhi hak anak pekerja migran, ketidak pastian 

tersebut memberikan suatu gagasan yaitu: “seharusnya adanya  semacam social 

safety net yang terintegrasi dengan kebijakan pengiriman pekerja migran, berupa 

pengasuhan pengasuhan sementara atau dapat disebut pengasuhan alternatif, yang 

dipersiapkan secara matang sebelum keberangkat mereka keluar negeri.”6 

Pada beberapa kasus pekerja imigran dari Negara lain hal tentang hak 

pemberian pengasuhan pada anak dapat dinegosiasikan oleh pemerintahnya,  

namun ironisnya tidak dialami pada pekerja migran, dan hal tersebut telah 

berlangsung dalam waktu puluhan tahun.7 Terlebih lagi rata-rata jangka anak 

ditanggal pergi keluar negeri minimal dua Tahun (dalam sekali kontrak), tanpa 

ada jaminan pengasuhan bagi anak mereka merupakan hal yang dapat memberi 

dampak psikososial yang sangat besar bagi anak. 

                                                             
6Maria Ulfah Anshor, 2017, Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak 

Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 10. 
7Ibid. hal 10. 
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Peneliti dalam pratinjaunya di tempat yang akan diteliti yaitu pada Desa 

Tempuran duwur melihat bahwa Desa ini terdapat di dalam wilayah Kabupaten 

Wonosobo Jawa Tengah. Di dalam desa tersebut terdapat sekitar 1500 kepala 

keluarga, daya serap pekerjaan di Desa Tempuran Duwur ada tiga yaitu petani, 

bekerja dengan orang di Kota, dan menjadi pekerja migran di luar negeri. Dari 

tiga penyerapan tenaga kerja ini yang lebih dominan yaitu menjadi pekerja 

migran. Baru-baru ini yang dicemaskan dari banyaknya pekerja migran 

perempuan yang meninggalkan anaknya untuk pergi menjadi pekerja migran di  

luar negeri terjadi pada satu keluarga yang memiliki 3 anak dan ibunya menjadi 

pekerja migran di luar negeri serta ayahnya yang mengasuh 3 anak di dalam 

negeri, kejadian itu pun terjadi ayah yang menerima langsung uang dari istrinya 

yang menjadi Pekerja Migran tidak menyalurkannya untuk anak-anaknya, ayah 

menggunakan uang tersebut untuk menikah lagi dan meninggalkan anak-

anaknya.   

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi topik pembahasan dalam penyusunan skripsi dengan judul ” 

Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Pekerja 

Migran yang Ditinggalkan oleh Orangtuanya Ditinjau dari Pasal 14  

Undang-Undang Nomor  35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Desa 

Tempuran Duwur, Kel. Sapuran, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo)” 
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B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak 

pengasuhan anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya di Desa 

Tempuran Duwur ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? 

2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak 

asuh anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya? 

3. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Desa untuk mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak 

asuh anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya? 

C. Tujuan Penulisan 

 Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan Hak 

Asuh Anak Pekerja Migran yang Ditinggalkan oleh Orangtuanya Ditijau dari 

Pasal 14  Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang akan 

di lakukan di “Desa Tempuran duwur Kel. Sapuran Kec. Wonosobo Kab. 

Wonosobo” bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hokum terhadap pemenuhan hak 

pengasuhan anak pekerja migran supaya sesuai dengan harapan Pasal 14 

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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yang berada di Desa Tempuran duwur Kel. Sapuran Kec. Wonosobo Kab. 

Wonosobo. 

2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak 

asuh anak pekerja imingran. 

3. Mengetahui upaya yang ditempuh pemerintah desa untuk memberi 

perlindungan hukum terhadap pemenuhan anak pekerja migran yang 

ditinggalkan oleh orangtuanya. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, 

yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat di Desa Tempuran Duwur 

Kel. Sapuran, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tentang pentingnya 

pengasuhan lengkap oleh orangtua sesuai dengan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Memberi informasi kepada Pemerintah Daerah setempat mengenai 

situasi dan kondisi anak-anak yang ditinggalkan agar pemerintah 

daerah memiliki kebijakan yang diperlukan untuk mengawasi 

pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. 

2. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak 
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mengenai pemenuhan  hak anak atas pengasuhan yang layak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

E. Metode penelitian 

 Menurut Soerjono soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk 

menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, 

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan .8 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.9 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah: “Metode yang 

bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya 

dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang 

timbul oleh fakta tersebut”.10 

 Penelitian sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. dengan demikian 

penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, 

maka pada penelitian ini penulis akan meneliti terlebih dahulu adalah data 

sekundernya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekundernya, 

                                                             
8Soerjono Soekarto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press), hal. 2. 
9Ibid. hal 43. 
10Ibid. hal. 2. 
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lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan 

atau terhadap masyarakat.11 

F. Metode Pendekatan  

 Dalam penyusunan skripsi ini peneliti ingin menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan 

di mana peneliti harus menjelaskan objek/subjek yang diteliti secara spesifik 

dengan batasan-batasan yang cukup jelas.12  

G. Objek Penelitian  

  Objek yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah segala informasi 

yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengasuhan 

Layak Anak Pekerja Migran yang Ditinggalkan oleh Orangtuanya ditijau dari 

Pasal 14  Undang-Undang Nomor  35 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang akan di 

lakukan di Desa Tempuran Duwur, Kel. Sapuran, Kec. Wonosobo, Kab. 

Wonosobo. 

H. Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Mely G. Tan 

sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurahman, penelitian yang 

bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan,gejala atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

                                                             
11Ibid. hal. 52 
12Petrus Soerjowinoto, Herman Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono dan Y. Endang 

Wahyanti, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 10. 
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suatu gejala atau frekuensinya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan 

gejala lain dalam masyarakat.13 

I. Lokasi Penelitian  

 Penelitian di lakukan di Kabupaten Wonosobo, tepatnya pada Desa 

Tempuran Duwur, Kel. Sapuran, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo. 

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui sejauh mana perlindungan atas hak 

asuh anak pekerja migran yang ditingal orang tuanya mengacu pada Pasal 14  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmu hukum empiris/sosiologis diperlukan data 

primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data 

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.14  

1. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk 

memperoleh data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber 

pertama.15 Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara. 

Wawancara menurut  Soerjono soekanto yaitu pengumpulan data dengan 

cara komunikasi dengan orang yang bersangkutan.16 Namun bukan hanya 

berkomunikasi namun tingkat keberhasilan tidak dapat ditentukan hanya 

dari interviewer, namun lebih dari itu wawancara tergantung pada 

                                                             
13Soejono dan Abdurshman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 22. 
14Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Malang: CV. Alfabeta, hal.  

106. 
15Soerjono Soekanto, 1984, Op.Cit., hal. 12. 
16Ibid. hal. 220. 
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narasumbernya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan 

lainnya.17 Dalam wawancara penulis akan terlebih dahulu  membuat daftar 

pertanyaan untuk orangtua pengganti dan anak pekerja migran yang di 

tinggalkan orangtuanya sebagai panduan tanpa menutup kemungkinan 

berkembangnya pertanyaan dalam wawancara. Wawancara tersebut akan  

dilakukan dengan beberapa pihak yaitu: kepala desa sebagai perwakilan dari 

pemerintahan, dan anak-anak pekerja migran sebagai objek pengawasan 

hak-hak asuhnya ( anak yang berusia di bawah 18 tahun, dan anak di atas 18 

diwakili oleh keluarganya). 

2.Studi Kepustakaan 

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 

dimaksud dengan studi kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada 

serta menelaahnya.18 Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk membantu penulis untuk mendapatkan data yang terdiri 

dari 2 sumber bahan hukum,yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).19 Bahan-bahan hukum primer juga mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar yang ada kaitanya dengan permasalahan 

ini, yaitu:20 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
17Suratman dan H. Philips Dillah, 2012 Op.Cit., hal. 127. 
18Nazir,2013,Metode Penelitian, Cet, Kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia, hal . 93. 
19Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.  47. 
20Petrus Soerjowinoto, Op.Cit., hal. 11. 
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2) The Convention on the Rights of the Child ( Konvensi Hak-hak 

Anak) Tahun 1989. 

3) Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku teks memuat prinsip-

perinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para 

ahli hukum dan selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-

tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk 

jurnal.21 Bahan hukum sekunder mempunyaihubungan yang erat dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan hukum primer.22 Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum 

sekunder  antara lain: 

1) Buku-buku tentang perlindungan anak khususnya perlindungan 

hak asuh yang layak pada anak pekerja migran. 

2) Buku-buku tentang penelantaran anak baik oleh bapak atau ibu. 

3) Hasil karya ilmiah para sarjana. 

4) Hasil penelitian. 

5) Website-website terkait. 

 

                                                             
21Ibid.  hal. 54. 
22Petrus Soerjowinoto, Op.Cit., hal. 14. 
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K. Teknik Penyajian Data 

 Hasil data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan yang diangkat. Data yang telah diperoleh dan 

telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian. 

L. Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis 

dekriptif. Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka yang akan 

dikembangkan sejalan dengan perkembangan teori yang didapat peneliti dari 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 

M. Sistematika Skripsi 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan 

masalah,sisitematika skripsi direncanakan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penelitian 

mengenai alasan peneliti mengambil skripsi berjudul “Perlindungan Hak 

Pengasuhan Anak Pekerja Migran Ditijau dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 

35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (Study Kasus Desa Tempuran Duwur Kel. Sapuran Kec. 

Wonosobo Kab. Wonosobo)”. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah 

yang berisikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik yang 

diteliti yaitu tentang pengawasan dari pemerintah daerah setempat dalam 

pelaksanaan hak pengasuhan anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh 

orangtuanya di Desa Tempuran Duwur ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) dan (2) 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hambatan apa sajakah 

yang membuat anak pekerja migran tidak bisa mendapat kan haknya yang di 

aturkan pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tersebut. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memberikan teori-teori yang 

mendukung pembahasan tentang pengawasan terhadap jalanya Pasal 14 Ayat (1) 

dan (2) yang merupakan hak dasar dari awal suatu pengasuhan anak pekerja 

migran, menuliskan pengertian anak, hak-hak anak, hak asuh anak, pengertian 

pekerja migran, hak pekerja migran yang menjelaskan kepentingan hak anak. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi hasil 

penelitian dan pembahasan bagaimana penerapan pertimbangan hak dasar pada 

anak pekerja migran pada desa Tempuran duwur yang di tinjau pada Pasal 14 

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengetaui 

seberapa besar pemegang hak asuh mengetaui tentang hak-hak pengasuhan anak, 

alasan orantua meninggalkan anaknya untuk bekerja keluar negeri, melihat 

dampak dari tumbuhkembang anak, Peranpemerintah Desa dalam menanggulangi 

anak pekerja mingran yang terlantar. 

BAB IV PENUTUP berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti 

terhadap hasil penelitian dan pembahasan. 
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