
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Seorang anak membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih 

sayang. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental 

mereka.Semakin berkembang pesatnya pengaruh globalisasi dan teknologi 

menjadikan tingkat perekonomian juga harus meningkat agar terjadi 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan gaya hidup yang ada, bahkan 

beberapa orang tua rela bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak 

dan keluarganya guna meningkatkan tingkat perekonomian sehingga banyak anak 

yang kurang mendapat perhatian di dalam keluarganya sendiri. 

Akibat orang tua yang demi memnuhi kebutuhan keluarganya bekerja dari 

pagi hingga larut malam yang mengakibatkan intensitas ataupun waktu untuk 

bertemu dan berkumpul dengan keluarganya sangat minim sekali. Orang tua yang 

juga melakukan hal serupa tetapi dengan sumber daya manusia dan juga 

keterbatasan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga 

menjadikan tingkat perekonomian keluarganya sangat rendah.  

Anak sebagai dampak dari pengaruh globalisasi teknologi dan juga laju 

perekonomian dalam suatu masyarakat. Banyak anak yang karna kurang 

perhatian, banyak anak yang terkena dampak dari perceraian rumah tangga, dan 

juga banyak anak yg berasal dari kalangan tidak mampu justru semakin 

menjadikan anak mendapat pergaulan bebas dan menggunakan narkoba, 
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kekerasan dan tindak pidana lainnya dimana ini disebabkan oleh tidak 

terpenuhinya kebutuhan akan hak yang harus didapatkan oleh setiap anak dan 

mendominasi adanya anak terlantar. 

Hukum berperan untuk mengawasi dan menanggulangi tingkat perlindungan 

pada anak terutama dari segi pemenuhan hak yang harus dimiliki dan diperoleh 

anak sesuai dengan segala sesuatu hak anak yang diatur dalam UU No.35 tahun 

2014 tentang perlindungan anak.Masalah anak tidak dapat dilepasakan dari hal-

hal sebagai berikut: 

1. masih berlangsungnya kemiskinan struktural di dalam masyarakat kita 

2. semakin terbatasnya tempat bermain anak karena pembangunan yang 

semakin tidak mempertimbangkan kepentingan kebutuhan dan perlindungan 

anak 

3. semakin meningkatnya gejala ekonomi upah dan terbukanya peluang bagi 

anak untuk mencari uang dijalanan 

4. Impian Kebebasan Berbagai masalah yang dihadapi anak didalam keluarga 

dapat menimbulkan pemberotakan didalam dirinya dan berusaha mencari 

jalan keluar 

5. Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang 

baik dan kreatif 

6. keberadaan anak jalanan tersebut telah dirasakan oleh sementara masyarakat 

sebagai suatu bentuk gangguan
1
 

 

Di sisi lain faktor sosial ternyata juga mampu menjelaskan fenomena anak 

jalanan yang menjadi pekerja anak. Ini terjadi akibat rendahnya aspirasi orang tua 

tentang arti penting pendidikan bagi anak. Dengan pemahaman dan aspirasi yang 

rendah dari orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, 

menyebabkan anak dengan mudahnya meninggalkan sekolah tanpa alasan yang 

kuat. Rendahnya dukungan orang tua pada anak-anak yang bersekolah bersinergi 

                                                           
       

1
 Kurniawan, definisi anak terlantar, dalam http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id, akses 11    

november 2016 

http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/
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dengan dorongan orang tua untuk mengajak, menyuruh bahkan memaksa anak-

anak mereka terjun di dunia kerja. 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi 

darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

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

dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi 

dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan. Anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) 

anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik 

fisik dan/ atau mental,anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran. 

Anak jalanan merupakan kelompok rentan, marginal dan eksploitatif adalah 

istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan 

anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang  tidak jelas 

jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek 

apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam 

kerja yang sangat panjang benar- benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat 

rawan.
2
 Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi 

tawar-menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan 

                                                           
       

2
 Retno, perlindungan anak berdasarkan UU, dalam https://rusmilawati.wordpress.com, akses 

11 november 2016 

https://rusmilawati.wordpress.com/
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cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wennag dari ulah preman atau 

oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.  

Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena keseharian 

kota-kota besar di Indonesia termasuk didalamnya adalah kota kediri yang 

merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 

130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa 

Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri 

memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan 

Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari 

selatan ke utara sepanjang 7 kilometer. Kediri dikenal merupakan pusat 

perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia.  

Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan 

perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi pada masyarakat 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diperkotaan, terutama masyarakat 

miskin atau masyarakat ekonomi lemah, tetapi juga dipicu oleh merebaknya krisis 

ekonomi Indonesia yang menjadikan anak jalanan melonjak drastis. Selain itu 

perkembangan kota yang cepat dapat pula meningkatkan jumlah anak jalanan. Di 

butuhkan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi 

masalah anak jalanan. 

Anak-anak jalanan memilih lingkungan hidup di jalanan terkadang bukan 

hanya faktor kondisi kesulitan ekonomi, namun juga karena mereka menikmati 

kondisi lingkungan di jalanan. Anak-anak jalanan tidak selalu mempunyai tempat 

tinggal, anak-anak yang merasa stres dengan kondisi keluarga dan lingkungan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Brantas
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
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rumahnya, terkadang merasa lebih nyaman memilih dijalanan sebagai lingkungan 

hidupnya. 

Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kehidupan jalanan adalah 

kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus kekerasan 

yang sering terjadi pada anak jalanan hanya sebagian kecil yang diketahui publik, 

masih banyak kasus-kasus kekerasan diluar sana yang tak tersentuh oleh 

pemerintah. untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sesuai dengan 

apa yang sudah tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014 tersebut Jadi, tidak 

berlebihan jika dikatakan bahwa kehidupan jalanan adalah kehidupan yang 

berdasar dari hukum rimbah “siapa kuat maka akan bertahan hidup”. 
3
 

Berbagai penelitian mengungkapkan situasi buruk yang dialami oleh anak 

jalanan, lebih tragis lagi kekerasan terhadap anak jalanan justru dilakukan oleh 

petugas keamanan pada saat merazia para anak jalanan yang dimana seharusnya 

memberikan perlindungan terhadap mereka sesuai dengan apa yang termuat dalam 

PP No.6 Tahun 2010 tetang satuan polisi pamong praja. 

lebih parahnya lagi anak-anak jalanan juga mengalami siksaan atau kekerasan 

dari sindikat-sindikat yang secara diam-diam mengkoordinasi kerja mereka. Jadi, 

secara tidak langsung kekerasan telah mendarah daging pada diri mereka dan pada 

nantinya akan membentuk nilai-nilai baru yang mengedepankan kekerasan untuk 

jalan keluar agar dapat bertahan hidup, dan tidak menutup kemungkinan pada saat 

dewasa nanti mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan.  

Peneliti mendapat informasi dari salah satu berita online yaitu surya kediri 

pada tanggal 14 november 2016 yang berisikan bahwa ada Tiga anak punk 

                                                           
3
 Masduki, 2003,  kehidupan golongan marginal, malang : bayumedia, hal 25 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
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yang menjadi korban pemukulan oknum Satpol PP Kota Kota kediri ternyata 

masih anak-anak. Usia korban masih 15 dan 16 tahun, salah satunya 

perempuan. Korban kekerasan satpol pp ini terjadi ketika satpolpp kota kediri 

melakukan razia terhadap anak jalanan yg ada di sepanjang jalan kota kediri. 

Belasan anak punk berunjuk rasa di depan Kantor Pemkot Kota kediri,saat 

berorasi anak punk menuntut agar kasus kekerasan yang menimpa punk 

diproses hukum. Tiga oknum Satpol PP yang melakukan kekerasan harus 

dipecat.Selain melaporkan kasus kekerasan kepada kepolisian tetapi juga 

melaporkan kekerasan yang menimpa anak-anak punk ke Satgas Perlindungan 

Anak Kota kediri. Korban kekerasan ini masih anak-anak yang mestinya harus 

dilindungi bukan malah dipukuli.Salah satu pembicara dalam orasi tersebut 

meminta supaya kasusnya tidak semakin melebar, tiga oknum Satpol PP yang 

bersalah harus mendapat sanksi tegas pemecatan.Jangan sampai gara-gara ulah 

tiga oknum satpol, nama Satpol PP Kota Kota kediri jadi jelek semua. 

(14/11/2016)Selain berdemo di Kantor Pemkot Kota kediri, mereka juga 

mendatangi Mapolres Kota kediri untuk menanyakan perkembangan 

pengusutan kasus penganiayaan anak punk.Anak-anak punk ini meminta 

ditemui Kepala Satpol PP Ali Muklis atau Kasi Trantib Nurkhamid.Sambil 

menunggu ditemui pejabat, anak punk melakukan orasi dan menyanyikan lagu-

lagu khas anak punk.
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Sesuai dengan kutipan berita diatas maka penulis memilih kota kediri sebagai 

obyek penelitian karena banyaknya pengamen jalanan di beberapa titik 

perempatan di Kota Kediri membuat sebagian masyarakat resah dan penyebab 

dari keresahan masyarakat kota kediri ini yang menarik saya untuk mengambil 

penelitian di kota kediri. 

Kebanyakan anak-anak yang bekerja memilih pekerjaan yang bersinggungan 

dengan pekerjaan yang ada dijalanan, misalnya mengamen, pedagang asongan, 

mengemis dan lain sebagainya penyebab anak turun ke jalan dapat dibedakan 

menjadi tiga tipe yaitu menompang kehidupan ekonomi keluarga, mencari 

kompensasi dari kurangnya perhatian keluarga dan sekedar mencari uang 

tambahan. Dalam kegiatannya mencari penghasilannya mereka sering ditemui 

                                                           
       

4
Widyawati, kasus anak punk yang dilakukan oleh satpolpp di kediri, dalam 

http://surabaya.tribunnews.com, akses 12 november 2016 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/satpol-pp
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/pemkot-kediri
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/satpol-pp
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/satpol-pp
http://surabaya.tribunnews.com/tag/satpol-pp
http://surabaya.tribunnews.com/tag/pemkot-kediri
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/satpol-pp
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/tag/punk
http://surabaya.tribunnews.com/
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ditempat-tempat umum, misalnya di warung-warung, stasiun kereta api, terminal, 

alun-alun, jalan raya, pasar dan sebagainya.  

Anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat 

berteduh,berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun masih ada 

yang tinggal dengan keluarganya. Pada awalnya, anak jalanan diartikan sebagai 

anak yang hidup dijalanan sepanjang hari. Orang awam sering menyebut mereka 

dengan 4 istilah gelandangan atau gembel yang menjalankan seluruh kegiatannya, 

seperti tidur, istirahat, mencari makan, mencari uang, atau bermain dijalanan.  

Sebagian besar dari mereka hidup terpisah dari keluarga (orang tua atau 

saudara kandung) bukan saja terpisah fisik, namun juga non fisik. Mereka sudah 

jarang berkomunikasi dengan keluarga baik secara lisan maupun tulisan, mereka 

juga tidak pernah menerima bantuan kepada keluarga. Jika di jalanan, anak-anak 

itu dapat lari dari ancaman tindak kekerasan, tetapi dikeluarganya justru mereka 

harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh orang-orang dewasa 

disekitarnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka pada umumnya meminta-

minta disamping-samping jalan dan tempat umum lainnya. Aktivitas lain untuk 

mencari makan dan mempertahankan hidup adalah dengan bekerja sebagai 

pengamen, semir sepatu, pekerja seks, pemulung, dan juga terkadang melakukan 

pekerjaan tertentu agar diberi upah oleh orang yang dibantunya.  

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana terpenuhinya hak anak 

meskipun anak tersebut adalah anak jalanan, juga bagaimana sikap pemerintahan 

Kota Kota kediri dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana dijabarkan dalam 
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UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang sudah diganti dengan 

UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan hak anak 

sebagaimana terurai diatas, hak tersebut melatar belakangi penulis untuk 

mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul  

“PENELITIAN SOSIO-LEGAL PENGHORMATAN HAK 

ANAK JALANAN DARI TINDAKAN REPRESIF RAZIA OLEH 

SATPOL PP ( Studi di Wilayah Hukum Kota Kediri )” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan 

hukum ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Jenis tindakan apa sajakah yang sering dilakukan oleh anak jalanan yang 

dianggap meresahkan masyarakat kota kediri ?  

2. Bagaimanakah rumusan pelanggaran hukum dan ancaman sanksi terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota kediri ? 

3. Bagaimanakah bentuk tindakan represif satpolpp dalam melakukan razia anak 

jalanan jika ditinjau dari PP no.6 tahun 2010  tentang satpolpp dan UU no.35 

tahun 2014 tentang perlindungan anak ? 

4. Bagaimanakah tangung jawab pemerintah daerah khususnya dinas sosial 

dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hukum dan/atau tindakan yang 

meresahkan masyarakat di kota kediri ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, penelitian yang 

dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui Jenis tindakan apa sajakah yang sering dilakukan oleh 

anak jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat kota kediri. 

2. Untuk mengetahui rumusan pelanggaran hukum dan ancaman sanksi terhadap 

tindakan yang dilakukan oleh anak jalanan di kota kediri. 

3. Untuk mengetahui bentuk tindakan represif satpolpp dalam melakukan razia 

anak jalanan jika ditinjau dari PP no.6 tahun 2010  tentang satpolpp dan UU 

no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

4. Untuk mengetahui tangung jawab pemerintah daerah khususnya dinas sosial 

dalam menanggulangi tindakan pelanggaran hukum dan atau tindakan yang 

meresahkan masyarakat di kota kediri. 

D.  Manfaat Penelitian : 

             Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebgai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini penulis mampu mengklasifikasikan tindakan mana saja 

yang melanggar dan tidak melanggar hukum serta diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan informasi dengan memberikan wawasan baru guna kepentingan 

perkembangan ilmu hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

penulis tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak jalanan, serta penulisan ini 

sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

b. Bagi pemerintah  

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum 

dalam hal ini lembaga hukum yang berperan adalah Pemkot, Satpolpp dan juga 

Dinsos yang ada di Kota Kediri, termasuk para penentu kebijakan dalam lembaga 

hukum. 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi 

masyarakat terhadap hukum, terutama dalam bidang hukum perlindungan anak 

dan hak asasi manusia. 

E.  Kegunaan Penelitian :  

Dari penelitian ini dapat memberikan gagasan yang berguna dan bermanfaat untuk 

satpolpp dalam melakukan tindakan represif. Serta diharapkan dapat lebih 

memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti 

program perkuliahan Ilmu hukum di universitas muhammadiyah malang. 

F.  Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan tugas akhir 

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Metode pendekatan 

Pendekatan masalah?
5
 Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

yaitu cara menganalisis kasus tindakan represif razia oleh satpolpp terhadap anak 

jalanan yang kemudian dikomporasikan dengan PP No.6 Tahun 2010 tentang 

satpolpp dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pendapat 

pakar hukum dan juga pendapat orang yang berkepentingan yang diperoleh dari 

hasil wawancara.  

2. lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang tepat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah adalah 

wilayah hukum kota kediri(kantor Satpolpp, Dinsos, Anak Jalanan, dan 

Mayarakat). Alasan penulis memilih kota kediri sebagai tempat penelitian karena 

di tempat tersebut  terdapat bahan-bahan maupun permasalahan hukum yang 

sedang dikaji atau diteliti yang akan memberikan kontribusi yang banyak bagi 

peneliti. 

  

                                                           
       

5
 merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap tahap yang telah 

ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. 
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3. Sumber Data 

Dalam penilitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer?
6
 Dalam hal ini dokumentasi tertulis dan juga foto(gambar) 

diambil pada saat melakukan observasi dengan pihak kantor Satpolpp, 

Dinsos, dan Anak Jalananyg ada diwilayah hukum kota kediri. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal-

jurnal ,buku-buku, makalah yang berhubungan  dengan tindakan represif razia 

oleh satpolpp terhadap anak jalanan di kota kediri. 

c. Data tersier 

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan petunjuk 

atau penjelasan maupun pelengkap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Adapun teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada wilayah hukum kota 

kediri (kantor Satpolpp, Dinsos, dan Anak Jalanan) yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini. 

 

                                                           
       

6
 adalah data yang hendak diperoleh berupa dokumentasi tertulis dan juga foto/gambar, 

informasi, pengamatan langsung , dan wawancara yang diperoleh dari sumber yang utama dan 

berkaitan dengan obyek permasalahan. 
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b. Wawancara 

Peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data melalui sistematika Tanya 

jawab atau diskusi dengan kantor Satpolpp, Dinsos, dan Anak Jalanan di Kota 

Kediri 

c. Studi dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa gambar/foto yang 

didapat dari proses penelitian di kantor Satpolpp, Dinsos, dan Anak Jalanandi 

Kota Kedri. 

d. Studi kepustakaan 

Peneliti melakukan pencarian atau penelusuran melalui beberapa literature 

seperti buku dari Sartono Kartodirdjo dalam bukunya masyarakat dan 

kelompok sosial, Masduki dalam bukunya kehidupan golongan marginal dan 

juga buku dari Suadahi dalam bukunya respon & motiasi anak jalanan. 

e. Studi internet 

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan dengan cara penelusuran internet atau 

website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik analisa data 

Analisa data di dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif yakni 

pemilihan teori-teori, norma-norma, factor-faktor dan pasal-pasal di dalam 

peraturan perundang-undangan, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan secara sistematik,berurutan,rasional dan bisa diterima 

oleh akal. Tujuan dari metode ini adalah mengungkapkan fakta, fenomena dan 

variable yang menjadi pokok permasalahan penelitian hukum. 
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G.   Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam empat bab 

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

pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujun penulisan, manfaat penulisan, kategori teori, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Merupakan bab yang mendeskripsikan  tentang kajian-kajian teoristik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain berbagai macam 

himpunan peraturan perundang-undangan, teori wawancara yang sesuai dengan 

permasalahan. 

BAB III Pembahasan 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis, 

serta analisa terhadap permasalahan yang akan dikomparisikan dengan 

peraturan perundang-undangan dan beberapa hasil wawancara dengan 

didukung oleh teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan 

ini. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya, serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi focus kajian. 




