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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di

Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula. Tidak terkecuali

pembangunan dalam hal bidang pendidikan. Hal ini merupakan upaya yang

sungguh-sungguh dari rakyat untuk mencapai suatu kehidupan yang dicita-

citakan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar. Untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa, sangatlah diperlukan pemenuhan hak atas pendidikan yang

layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Mengenai pengertian pendidikan

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana

yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian

suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan
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prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan perkerjaan, mendapatkan

kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang,

sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.1

Pemenuhan hak atas pendidikan khususnya pada anak merupakan sesuatu

hal yang sangat penting untuk kemajuan negara Indonesia. Hal ini dapat

dikatakan demikian, karena adanya pendidikan khususnya untuk anak jalanan

dapat meningkatkan kwalitasnya serta berkreasi untuk menciptakan sebuah

prestasi. Hal ini tertuang dalam pembukaan konstitusi negara Indonesia yaitu

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat bahwa salah satu tujuan negara

yaitu “Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa’, artinya untuk mencerdaskan

bangsa dan yang nantinya mengarah kepada mewujudkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan suatu pendidikan yang berkualitas dan

dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan kongkret yang ada,

maka di sini sangat jelas sekali akan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan

khususnya bagi anak jalanan, karena anak jalanan masih ada yang belum bisa

mengenyam pendidikan ataupun sudah pernah mengenyam pendidikan akan

tetapi putus sekolah.

Indonesia pada dasarnya telah meratifikasi Kovenan Internasional

Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Sipil dan Politik pada bulan

September 2005. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam Undang-undang

Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan Internasional tentang hak-hak

1 Knut D. Asplind, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, hal 131.



3

ekonomi, sosial dan budaya dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang

pengesahan kovenan tentang internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Konsekuensinya, Indonesia adalah negara pihak yang harus tunduk dengan

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari materi muatan kovenan Internasional

tersebut.

Pada dasarnya hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi, sosial dan

budaya dapat dibagi menjadi tiga bagian2, yaitu:

1) Hak-hak Ekonomi
Adapun hak-hak yang terdapat pada hak ekonomi tersebut adalah Hak

Atas Pekerjaan terdapat hak atas upah yang layak, hak untuk memilih secara
bebas atau menerima suatu pekerjaan, sedangkan Hak-hak buruh terdapat hak
untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak atas pemberian upah
yang layak untuk hidup, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat
pekerja dan terakhir hak untuk melakukan pemogokan.

2) Hak-hak Sosial
Pada hak-hak sosial tersebut ada terdapat tiga macam hak yaitu Pertama,

hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak yang terdiri dari hak
atas standart kehidupan yang layak, hak atas kecukupan pangan, hak atas
pemukiman, hak untuk terbebas dari kelaparan, dan hak atas jaminan sosial.
Kedua, terdapat hak atas keluarga, ibu dan anak yang terdiri dari hak atas
keluarga, ibu dan anak-anak, hak atas perlindungan terhadap keluarga.
Ketiga, terdapat hak atas kesehatan fisik dan mental.

3) Hak-hak Budaya
Terdapat dua bentuk hak yaitu, Pertama, hak atas pendidikan yang terdiri

dari haka atas pendidikan, hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat
dasar. Kedua, hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan, yang terdiri
dari hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya serta hak atas
kebebasan terhadap kemajuan pengetahuan.

Melihat dari hak-hak yang termasuk kedalam hak ekonomi, sosial dan

budaya salah satu hak yang diakui serta yang paling diamanatkan adalah hal yang

2 Syahrial M.W, SH, Seri Bahan Bacaan Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara IX tahun 2004
“Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. Hal 3.
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terpenting mengenai Hak atas pendidikan dan ini merupakan salah satu amanat

penting yang dihasilkan dari ratifikasi Konvenan Economic Social dan Culture

Right (ECOSOC) akhir 2005 lalu yaitu setiap negara anggota peratifikasi

Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya wajib memberikan hak

dasar pelayanan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Dalam pasal 13 dan

14 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, secara khusus diatur

tentang hak atas pendidikan bagi warga negara di satu sisi, yang di sisi lain adalah

sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya (state obligation). Dalam pasal 13

ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan :

Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk
pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah
perkembangan penuh kepribadian manusia dan rasa martabatnya dan akan
memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi

Selanjutnya pada ayat 2 angka 1 Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial,

dan Budaya tersebut juga telah dinyatakan secara tegas bahwa “Pendidikan dasar

gratis bagi semua orang adalah kewajiban negara untuk memenuhinya”. Dalam

hal berbicara mengenai kewajiban negara, disini kita perlu mengetahui bagaimana

kewajiban negara yang sebenarnya mutlak ada serta yang terpenting dalam

memajukan dan menegakkan serta bertanggung jawab atas hak asasi manusia.

Karena berbicara masalah kewajiban ini nantinya akan menunjuk pada derajat

keterlibatan sebuah negara dalam pemajuan hak asasi manusia. Adapun
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kewajiban negara sebagai pemegang pertanggung jawaban dalam memajukan hak

asasi manusia adalah3, sebagai berikut:

1. Menghormati (respect)

Adapun kewajiban negara yang pertama yaitu menghormati, pada

kewajiban ini negara diharuskan menahan diri melakukan tindakan yang dapat

melanggar hak asasi manusia secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun pada kewajiban ini negara memberikan perhatian kepada sesuatu.

2. Melindungi (protect)

Maksud dari kewajiban ini adalah mengharuskan negara mengambil

langkah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga melanggar elemen-

elemen penting dalam semua hak.

3. Memenuhi (fulfiil)

Adapun maksud dari kewajiban negara yang ketiga ini adalah

mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif,

administratif, yang bersifat anggaran, yudisial, bagi terpenuhinya hak-hak

tersebut. Pada kewajiban yan ketiga ini negara lebih dituntut untuk melakukan

suatu tindakan. Serta suatu cara yang diambil, terutama sebagai titik berangkat

memulai suatu rentetan tindakan.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-

masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (obligation of conduct)

3 Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M.Zen, 2009, Panduan Bantuan Hukum di Indonesias,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 425.
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dan kewajiban mengenai hasil (obligation of result)4. Kewajiban mengenai

tindakan membutuhkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk

melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu, artinya suatu kewajiban tindakan

dapat mencakup yang namanya suatu penerimaan serta pelaksanaan rencana

kegiatan untuk mengurangi tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan

kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu

guna memenuhi standart substantif terinci, artinya dalam kewajiban hasil ini

mengharuskan adanya penurunan dari tingkat pendidikan yang sangat rendah

menjadi tingkatan pendidikan yang lebih bermutu. Apabila negara tidak

mengambil langkah-langkah apa pun dalam memajukan, melindungi, dan

memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terlebih khususnya pendidikan

pada anak jalanan maka negara telah melanggar kewajibannya.

Melihat kewajiban yang dipikul oleh negara adalah sesuatu yang sangat

penting dalam hal menunjang pemajuan hak asasi manusia. Maka dari itu tidak

ada alasan untuk memungkiri tidak terpenuhinya hak atas pendidikan terlebih

khususnya pada anak jalanan itu sendiri. Karena mereka adalah bagian dari

generasi penerus bangsa indonesia kelak untuk mewujudkan apa yang dicita-

citakan seperti yang tertera pada pembukaan Undang-undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

4 Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Hal XXXi.
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Pentingnya hak asasi manusia, dewasa ini telah tercantum dengan tegas

dalam UUD RI 1945 pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan Undang-undang.

Sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau

constitutional rights. Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional itu

sendiri adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD RI 1945, sedangkan hak

hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan dibawahnya.5 Hal ini sangat jelas sekali tentang pengaturan mengenai

hak warga negara itu sendiri, terutama hak konstitusional itu sendiri dan ini

merupakan sesuatu hak yang tertinggi karena dilindungi dalam konstitusi negara

Indonesia.

Serta kemudian dalam hal perlindungan anaknya yang secara spesifik

sudah diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, terutama mengenai hak atas Pendidikan tersebut diatur pada

Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan

dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya”.

5 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana
Ilmu Populer, Jakarta, Hal 617.
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Fenomena tentang anak jalanan memang tidak akan pernah bosan untuk

dibahas, pada dasarnya sudah ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang anak

jalanan yaitu skripsi “Isrifayandi Zulkifli melakukan penelitian mengenai Analisis

Yuridis Sosiologis Model Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang di Tinjau

dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi

kasus di Kota Malang)6. Dalam hasil penelitian menghasilkan bahwa model

pemberdayaan anak jalanan kota malang yang diterapkan Dinas Sosial Kota

Malang mencoba memberikan perannya dengan memberikan pemenuhan hak-hak

anak yang dilindungi di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, seperti pelatihan dan diklat perbengkelan dan pelatihan

mengemudi dan surat izin mengemudi (SIM). Menurutnya, pihak Dinas Sosial

Kota Malang telah memenuhi hak atas pendidikan dengan memberikan beasiswa

terhadap anak jalanan, dengan rincian untuk anak SD sebesar 250.000, sedangkan

anak SMP sebesar 350.000 uang yang diberikan atas kerjasama dengan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Hal ini dalam penelitian tersebut dia hanya melihat hak-hak secara garis

besarnya saja tidak secara spesifik murni tentang hak atas pendidikan anak

jalanan akan tetapi peneliti belum sampai kepada bagaimana dengan anak jalanan

yang putus sekolah serta anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan sama

sekali serta belum meratanya hak atas pendidikan kepada anak jalanan. Peneliti

6 Isrifayandi Zulkifli, 2010, “Model Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang di Tinjau dari
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di Kota Malang)”.
UMM.
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memakai ukuran pemberian beasiswa sebagai bukti bahwa hak atas pendidikan

sudah terpenuhi, padahal ukuran itu tidak hanya cukup sampai pada pemberian

beasiswa tersebut akan tetapi harus memikirkan nasib anak jalanan yang belum

bisa merasakan yang namanya sekolah serta yang putus sekolah. Pemberian

beasiswa kepada anak jalanan yang sudah sekolah bukanlah suatu ukuran apakah

bisa dikatakan hak atas pendidikan kepada anak jalanan itu sudah terpenuhi, akan

tetapi yang harus dilihat apakah anak-anak jalanan yang putus sekolah maupun

yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali sudah bisa merasakan

serta mendapatkan haknya tersebut. Ditambah lagi peneliti mendapatkan

informasi tentang pemenuhan hak atas pendidikan tersebut dari Dinas Sosial Kota

Malang, akan tetapi yang perlu diluruskan bahwa setelah melakukan studi

pendahuluan ke dinas sosial yang penulis dapatkan ternyata pemenuhan terhadap

hak atas pendidikan tersebut bukan kewenangan dari Dinas Sosial karena

pemenuhan hak atas pendidikan itu lebih kepada Dinas Pendidikan Kota Malang

serta UPT sanggar kegiatan belajar Kota Malang yang lebih mengetahui hal

tersebut. Kalau masalah anak jalanan maka yang lebih mengetahui adalah Dinas

Sosial karena Dinas Sosial yang meberikan pembinaan serta pemberian pelatihan

tehadap anak jalanan. Maka dari itu apabila kita berbicara masalah pemenuhan

hak atas pendidikan dasar bagi anak jalanan di Kota Malang maka patutlah kita

pertanyakan pemenuhannya.

Sedangkan dalam penelitian saat ini berupaya untuk meneliti terhadap

pemenuhan hak atas pendidikan secara spesifik mengenai bagaimana pemenuhan
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hak pendidikan dasar anak jalanan, apa faktor-faktor pendukung serta faktor-

faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak jalanan

serta bagaimanakah metode yang tepat bagi pemenuhan hak atas pendidikan anak

jalanan di Kota Malang. Selain itu penelitian ini hanya akan membahas secara

spesifik mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak jalanan seperti

yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib

Belajar sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut Wajib belajar adalah

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan Pendidikan dasar

adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah,

berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain

yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Maka jelaslah bahwa penelitian terdahulu

berbeda dengan penelitian yang sekarang ini karena walaupun pada penelitian

terdahulu sudah pernah meneliti tentang hak atas pendidikannya akan tetapi tidak

secara terperinci dan spesifik.

Hal ini dapat kita lihat pada tataran realitas empiris di lapangan

menyatakan bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah

maupun yang tidak mengenyam hak pendidikan dasar sama sekali khususnya

pada anak jalanan itu sendiri. Hal ini saja dapat dilihat pada daerah di Kota

Malang khususnya yang terkenal dengan sebutan Kota pendidikan akan tetapi

ternyata juga masih banyak mencetak anak-anak yang belum mengenyam
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pendidikan bahkan putus sekolah di Kota Malang seperti misalnya, anak jalanan

yang pada saat jam sekolah berada di daerah Mall dan di lampu merah menjadi

pengamen, pengemis, dan lain-lain.

Miris sekali apabila kita melihat bahwa banyaknya suatu pengaturan yang

melindungi hak tersebut akan tetapi dalam tataran implementasi hak tersebut tidak

terealisasi dengan baik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Pendidikan

adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan

merata oleh setiap masyarakat tanpa dibedakan dari status apa pun.

Akan tetapi tanpa harus menggunakan data, dalam realitas serta fakta

sosial di sekitar lingkungan kita sudah cukup mewakili untuk berbicara sangat

jujur bahwa tingkat pendidikan anak-anak bangsa di negeri ini terutama di kota

Malang itu belum merata. Serta banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah dan

tidak bersekolah bertebaran di mana-mana belum lagi di sejumlah daerah

pedesaan yang kadang-kadang sangat sulit dan jarang terakses oleh keramaian

kota, anak-anak miskin tidak berpendidikan pun mengalami kuantitas yang sangat

tinggi dan hal ini tidak perlu untuk dipungkiri karena ini adalah sebuah fakta

sosial.

Hal ini dapat kita lihat menurut data Kompas, meskipun pada tahun ini

pemerintah berhasil menyekolahkan 235 anak putus sekolah dari sekitar 3.000

lebih anak putus sekolah atau tidak bisa sekolah di Kota Malang, serta mereka
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adalah anak dari keluarga miskin berdasar survei BPS tahun 20097. Jika kita

melihat data tersebut diatas, meskipun pemerintah telah berhasil menyekolahkan

235 anak yang putus sekolah akan tetapi yang perlu kita lihat bahwa, artinya

masih ada ribuan anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa bersekolah karena

terkendala biaya. Dan ini belum tentu bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah

berhasil dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya serta menangani anak-anak

yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Karena masih adanya serta jumlahnya

yang masih ada ribuan anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa bersekolah di

kota Malang yang masih berharap untuk mendapatkan hak atas pendidikan

sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional dan hak hukum.

Banyaknya Anak-anak terutama anak jalanan yang tidak bisa bersekolah

dan atau putus sekolah akibat ketidakmampuan secara finansial maupun dari

faktor-faktor yang lainnya. Belum terpenuhinya terutama pada anak-anak jalanan

yang ada di lampu merah perempatan sumber sari disekitar Universitas Brawijaya

maupun di perempatan lampu merah daerah dieng. Serta tidak hanya di tempat

tersebut akan tetapi di tempat-tempat seperti di tempat persinggahan anak jalanan

masih ada ditemui anak jalanan yang tidak bersekolah sama sekali dan yang putus

sekolah dan dari macam-macam faktor penyebabnya.

Anak-anak jalanan ini menjadi pengemis dan pengamen dan

menghabiskan waktunya di jalan hanya untuk hal tersebut, padahal di usia mereka

7 Kompas, “Kota Malang Bebas anak Putus Sekolah”,
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.08.23.15100142. diakses pada tanggal 18 Oktober 2010.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.08.23.15100142
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seperti itu adalah harusnya mendapatkan pendidikan serta bermain bersama teman

sebayanya dalam dunia sekolah. Mereka idealnya dapat belajar dan menuntut

ilmu setinggi mungkin demi masa depan bangsa dan dirinya sendiri, yaitu dengan

mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan. Akan tetapi dalam faktanya hal

tersebut belum terealisasi dengan baik pula.

Mereka hidup dalam keterbelakangan pendidikan dan tetap terpenjara

dalam jeruji kemiskinan pendidikan. Sesungguhnya, persoalan mendasar yang

menggagalkan pelaksanaan Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya

khususnya dalam Aspek Pendidikan dasar adalah sistem yang dibangun dan

dijalankan sangat buruk, mulai dari manajemen, pelaksana, pelaksanaan,

pengawasan hingga evaluasi. Serta perlindungan hak atas anak itu sendiri belum

terealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ada di

undang-undang yang mengaturnya. Karena itu kondisi demikian menjadikan

pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar kepada setiap warga negara Indonesia

terutama untuk anak jalanan yang ada di lampu merah perempatan sumber sari

dan perempatan lampu merah dieng itu macet total.

Pada dasarnya siapa pun tidak bisa disalahkan, namun yang patut

bertanggung jawab adalah penanggung jawab utama yang diberi mandat untuk

mengimplementasikan produk undang-undang tersebut. Hal ini dapat kita lihat

bahwa yang diberikan mandat untuk menjalankan Undang-undang tersebut adalah

Pemerintah itu sendiri bahkan dalam hal pemenuhan hak konstitusional warga

negara.
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Berangkat dari permasalahan yang semakin rumit dalam pemenuhan hak

pendidikan terhadap anak jalanan, maka penulis mengangkat judul “TINJAUAN

YURIDIS SOSIOLOGIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

TERHADAP ANAK JALANAN Di KOTA MALANG DITINJAU DARI

UNDANG–UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI

MANUSIA”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemetaan serta pemenuhan hak atas pendidikan dasar terhadap

anak jalanan  di Kota Malang dari tahun 2009 sampai tahun 2010?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat serta faktor pendukung dalam

pemenuhan hak atas pendidikan dasar untuk anak jalanan di Kota Malang?

3. Bagaimanakah metode yang tepat bagi pemenuhan hak atas pendidikan anak

jalanan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan dalam hal pemetaan serta

pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak jalanan  di Kota

Malang.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang

dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak

jalanan di Kota Malang.

3. Untuk mengetahui metode yang tepat bagi pemenuhan hak atas pendidikan

bagi anak jalanan di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran

dalam ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan

pengetahuan hukum, khususnya pada penerapan hak asasi manusia atas

pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan

mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji

dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin intelektual.

b. Bagi Anak Jalanan

Dengan penelitian ini diharapkan permasalahan yang dialami oleh anak

jalanan di Kota Malang terhadap pemenuhan hak atas pendidikan itu bisa
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terlaksana dengan baik demi terwujudnya cita bangsa yaitu mencerdaskan

kehidupan bangsa.

c. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk masukan serta

saran yang membangun terhadap permasalahan yang ada dalam dunia

pendidikan terutama bagi anak jalanan di Kota Malang agar mencapai

keseimbangan dalam menaikkan harkat dan martabat anak jalanan

melalui pemenuhan hak atas pendidikan.

3. Kegunaan bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis

sendiri, utamanya dalam rangka menambah wawasan ilmu, khususnya

yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak atas pendidikan untuk

anak jalanan di Kota Malang.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi:

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis8, yaitu : pendekatan dari aspek hukum, dalam

hal ini peraturan-peraturan yang mendasari adanya pemenuhan hak atas

8 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, Hal
103.
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pendidikan khususnya terhadap anak. Sedangkan, sosiologis mengandung arti

bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat dari kenyataan yang

ada pada masyarakat serta untuk memahami korelasi sosial yang terlibat

dalam konteks pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai warga

negara yang memiliki hak atas pendidikan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Tepatnya di Kota

Malang yaitu sekitar Alun-alun (untuk mencari informasi pada anak

jalanan), Perempatan lampu merah Dieng dan Pertigaan Lampu Merah

Sumber Sari (untuk mencari informasi pada anak jalanan) dan Rumah

Singgah Griya Baca (Untuk mencari informasi pada pengurus yayasan

yang bergerak dalam bidang pembinaan anak jalanan serta mencari

informasi langsung pada anak jalanan yang berada di tempat tersebut).

Penulis memilih tempat tersebut karena pada waktu melakukan studi

pendahuluan ternyata di sana banyak terdapat anak-anak jalanan yang

masih belum mengenyam pendidikan maupun yang putus dari sekolah,

adapun anak jalanan yang bersekolah akan tetapi tidak pernah

mendapatkan bantuan dan mereka ternyata di sekolah dasar masih bayar.

Anak-anak jalanan ini berada dijalan untuk mengemis maupun mengamen

pada jam-jam sekolah. Hal ini yang menjadi alasan penulis kenapa penulis

memilih tempat tersebut diatas karena berkenaan dengan subyek yang

diteliti lebih mudah untuk penulis cari informasi.
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Serta Dinas Pendidikan Kota Malang (Untuk mencari informasi pada

wakil pemerintah yang sebagaimana telah diberikan mandat untuk

menjalankan Undang-undang terutama dalam hal pendidikan lebih

khususnya pada anak jalanan) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota

Malang. Serta Dinas Sosial Kota Malang (Untuk mencari informasi pada

pengurus dinas sosial yang bergerak dalam bidang pembinaan anak

jalanan).

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua

jenis sumber data.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari pengamatan dan

wawancara secara langsung dengan pihak terkait9, yaitu :

1) Anak jalanan yang berada di sekitar Alun-alun

2) Anak jalanan di daerah dieng

3) Anak jalanan perempatan sumber sari

4) Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “ Griya Baca” di Kota Malang.

5) Dinas Pendidikan Kota Malang

6) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang

7) Dinas Sosial di Kota Malang

9 Ibid. Hal 112
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengutip,

mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, peraturan perundang-

undangan, internet, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain yang

terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain :

1) Konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945)

2) Universal Declaration of Human Rights 1948

3) Internasional Convenant Economic Social dan Culture Right

4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan

Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5) The Convention on The Right of The Child

6) Undang-undang   Nomor   23   Tahun  2002 Tentang Perlindungan

Anak

7) Undang-undang Nomor  39   Tahun  1999 Tentang   Hak  Asasi

Manusia

8) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional

9) Undang-undang   Nomor   4   Tahun   1979 tentang Kesejahteraan

Anak
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10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

Tentang Wajib Belajar

11) Buku-buku tentang Hak Asasi Manusia

12) Artikel dan majalah

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara

sebagai berikut :

a. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri

yang sama10. Dalam penelitian ini menggunakan populasi anak jalanan

yang putus sekolah ataupun anak jalanan yang tidak pernah

mengenyam sekolah dasar sama sekali dalam hal hak atas pendidikan

di Kota Malang. Selain itu juga ada kriteria lain dalam penentu

populasi yaitu anak jalanan yang belum mengenyam pendidikan dasar

ataupun anak jalanan yang masih putus sekolah dari tahun 2009

sampai tahun 2010. Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga

yang dimiliki oleh peneliti, tidak mungkin untuk meneliti seluruh anak

jalanan yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu akan diambil sample

dari populasi tersebut.

10 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.
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Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi11.

Penentuan sample penelitian dilaksanakan dengan teknik proportional

stratified random sampling, yaitu cara yang digunakan jika jumlah tiap

unit dalam strata tidak sama12. Dalam pengambilan sample dilakukan

dengan cara menggolong-golongkan dan melapiskan populasi sehingga

terdapat beberapa sub-sub populasi. Dalam hal ini terbagi menjadi 2

(dua) sub dari populasi yang telah ditentukan, yaitu yang tidak

mengenyam pendidikan sama sekali dan anak jalanan yang putus

sekolah. Setelah dibagi dalam sub-sub populasi, penarikan sample dari

setiap sub dilakukan dengan simple random sampling atau dengan cara

undian yang jumlah dari setiap sub dalam sampel tidak sama, yaitu

diambil 5 responden untuk anak jalanan yang tidak dapat mengenyam

pendidikan sama sekali dan 5 responden diambil dari anak jalanan

yang putus sekolah dasar maupun lanjutan.

Guna melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga mencari

data dengan teknik purpossive sampling. Purpossive sampling atau

sampel bertujuan diartikan bahwa dalam penentuan sampel itu peneliti

secara subjektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel

yang diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi

11 Ibid, hal 119.
12 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal 100.
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penelitiannya13. Dalam penelitian ini responden dan tempat

pengambilan data yang diambil dengan teknik purposive sampling

adalah orang-orang yang paham atau telah terjun langsung terkait

mengenai pemenuhan hak atas pendidikan anak jalanan di Kota

Malang serta adapun data anak jalanan diambil 2 Kecamatan saja yaitu

Kecamatan Sukun yang berjumlah 117 anak jalanan dan Kecamatan

Klojen yang berjumlah 235 anak jalanan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dalam mencari data dari responden diperoleh dengan

wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah

situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

seorang responden14. Dalam melakukan wawancara kebebasan

masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperoleh data

secara mendalam. Wawancara kepada responden dilakukan

untuk mencari informasi tentang bagaimana pemenuhan hak

atas pendidikan serta faktor-faktor penghambat dalam

13 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosilogi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, hal.109
14 Ibid, hal 82.
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pemenuhan hak atas pendidikan. Adapun responden tersebut

dalam penelitian ini, yaitu :

a) 5 (lima) responden untuk anak jalanan yang tidak dapat

mengenyam pendidikan sama sekali.

1. Rina

2. Rudi

3. Arif

4. Rangga

5. Rendi

b) 5 (lima) responden untuk anak jalanan yang putus sekolah

dasar.

1. Irvan Nurifandi

2. Hasan

3. Habibi

4. Rahman

5. Putri

Sedangkan, wawancara kepada informan digunakan untuk

mencari data terkait dokumen-dokumen anak jalanan yang belum

bisa mendapatkan hak atas pendidikannya secara merata serta

faktor penghambat dan pendukung dalam pemenuhan hak atas

pendidikan anak jalanan di Kota Malang.
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Ibu Sunar Udjiah, ST (Kepala Unit Pelaksana Lapangan

Disnakersos Kota Malang) dan Abdul Hadi (Kepala

Koordinator Rumpung Anak Jalanan Unit Pelaksana

Lapangan (UPT) Disnakersos Kota Malang).

2) Ibu S. Ratna W (Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah

(PLS) Dinas Pendidikan Kota Malang).

3) Pak Dodi (Kepala sanggar kegiatan belajar (SKB) Kota

Malang)

4) Tri Mulyono (Pengurus LSM “Griya Baca” (Pembinaan

Anak Jalanan) Kota Malang).

2) Studi Dokumentasi

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab,

penelitian juga dengan menggunakan metode dokumentasi

yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh instansi

terkait yang berhubungan dengan proses penelitian ini. Peneliti

juga mengumpulkan data dengan mempelajari serta

menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini data berkenaan dengan Pemenuhan Hak Atas

Pendidikan terhadap Anak Jalanan.
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3) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library

research/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan

permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan,

teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur yang

terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar tentang segala

permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan

disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut.

5. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah Deskriptif Analisis yaitu mengungkap suatu masalah, keadaan atau

peristiwa sebagaimana adanya dengan berdasarkan kepada logika dalam

bentuk uraian kalimat. Dalam hal ini yaitu mengungkap masalah, keadaan

atau peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan

terhadap anak Jalanan di Kota Malang.

Serta juga menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yang

sebagaimana mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara

utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji kemudian

mendasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan

perundang-undangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
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F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan

masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah

dalam pemahamannya. Adapun sistematika dan alur pembahasannya dapat

dikemukakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, yakni

memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan

suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada pada Rumusan

Masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan spesifik terhadap

masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul

penelitian hukum. Adapun mengenai Tujuan dari Penelitian, memuat

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian

hukum ini. Manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan

secara praktis dan teoritis. Metode penelitian, yang menguraikan tentang

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan

teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis

yaitu menyangkut Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan



27

di Kota Malang, dan segala aspek yang melingkupinya baik teori,

doktrin serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

baik di dalam UUD 1945 dan di luar UUD 1945 dalam bentuk peraturan

perundang-undangan khusus yaitu Undang-undang Republik indonesia

yang mengatur tentang Hak atas Pendidikan tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai lokasi

penelitian serta pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat

yaitu mengenai bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak

jalanan di kota Malang dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat

dalam pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak jalanan di kota

Malang serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian

semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan

dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis yang

mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan lengkap.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini

dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab

sebelumnnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap

permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian hukum ini dan

diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.


