
 

5 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

2.1.1 Menurut Analiansyah dan Syarifah (2015) dengan judul Perlindungan Terhadap 

Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak 

Indonesia dan Peradilan Adat Aceh.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UU 

No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui 

beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya 

dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada 

proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. 

2.1.2  Menurut Dheny Wahyudhi1(2015) dengan judul Perlindungan Terhadap Anak 

Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative JusticePerlindungan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice 

membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak, adanya pemisahan 

dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi 

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindakpidana, anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. 

2.1.3 Menurut Ayu Amalia Kusuma2 (2015) dengan judul Efektivitas Undang-Undang 

Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Perdagangan Orang DiIndonesia. Kemudian dapat dilihat akibat hukumnya bagi 
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anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan 

melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. 

2.1.4 Menurut Tommy Sunjoto, SH dengan judul (2015) Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari 

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak (Studi DI Kabupaten Kubu Raya) Artinya ada penyimpanganpenyimpangan yang 

dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalam konteks hokum. 

2.1.5 Menurut Sri Setya Ningsih (2015) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Palu) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan 

dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa n’club tidak memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang 

undangan. 

Bedanya dengan penelitian sendiri : 

Bedanya itu terletak pada penelitian nya karena sebuah penelitian itu pasti ada teori yang 

bermacam-macam bentuknya. 
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Tabel : Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Analiansyah 

dan 

Syarifah 

Rahmatillah 

 

2015 Perlindungan Terhadap 

Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum (Studi 

Terhadap Undang-undang 

Peradilan Anak Indonesia 

dan Peradilan Adat Aceh) 

Hasil kajian ini 

menunjukkan bahwa 

menurut UU No. 35 

tahun 2014, 

perlindungan 

terhadap anak yang 

berhadapan dengan 

hukum melalui 

beragam bentuk. 

Dalam proses 

litigasi, misalnya, 

anak harus 

dibedakan 

penanganannya dari 

orang dewasa. 

Kemudian, 

menekankan aspek 

non litigasi melalui 

diversi. Pada proses 

diversi, penyelesaian 

kasus diupayakan 

sebisa mungkin di 

luar peradilan. 

Dheny 2015 Perlindungan Terhadap Perlindungan 
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Wahyudhi1 Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum Melalui 

Pendekatan Restorative 

Justice 

terhadap anak yang 

berhadapan dengan 

hukum dengan 

pendekatan 

restorative justice 

membawa dampak 

yang positif terhadap 

penanganan perkara 

anak, adanya 

pemisahan dan 

pengaturan yang 

tegas 

tentang anak yang 

berhadapan dengan 

hukum yang meliputi 

anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak 

yang menjadi korban 

tindak pidana, anak 

yang menjadi saksi 

tindak pidana. 

Ayu Amalia 

Kusuma2 

2015 Efektivitas Undang-

Undang Perlindungan 

Anak dalam Hubungan 

dengan Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak 

Korban Perdagangan 

Orang Di Indonesia 

Kemudian dapat 

dilihat akibat 

hukumnya bagi anak 

korban perdagangan 

orang ialah berupa 

perlindungan khusus 

yang dilakukan 

melalui upaya 

pengawasan, 
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perlindungan, 

pencegahan, 

perawatan, dan 

rehabilitasi. 

Tommy 

Sunjoto, SH 

2002 Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak 

yang Bekerja Di Sektor 

Perkebunan Kelapa Sawit 

Ditinjau dari UU 13 

Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan UU 23 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (Studi 

Di Kabupaten Kubu 

Raya) 

Artinya ada 

penyimpangan 

penyimpangan yang 

dilakukan pihak 

perusahaan dalam 

mempekerjakan anak 

dalam konteks 

hukum. 

Sri Setya 

Ningsih 

2015 Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak 

Berdasarkan Undang-

Undang NO. 13 Tahun 

2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi 

Kasus Di Kota Palu) 

Berdasarkan hal-hal 

yang telah diuraikan 

dalam pembahasan 

tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

n’club tidak 

memberikan 

perlindungan hukum 

terhadap pekerja 

anak sesuai dengan 

ketentuan aturan 

perundang 

undangan. 

 

2.2 Latar Belakang 
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Masih sering kita jumpai anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Mereka lebih banyak 

menghabiskan waktu di lokasi yang sering dilihat atau ditempat keramaian seperti lampu merah, 

terminal, stasiun, dan tempat ramai lainnya. Anak-anak tersebut dikenal dengan sebutan anak 

jalanan, yaitu anak yang hidupnya di jalanan, mereka biasa dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat sekitar karena kecenderungan dalam melakukan tindakan diluar batas sehingga 

meresahkan warga sekitar. Pada tahun 1997, data jumlah anak jalanan di Indonesia telah 

mencapai 36.000 anak, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 232.894 anak 

(kemsos.go.id, 2010), dan tahun 2016 tercatat sebanyak 1,4 juta anak (republika.co.id, 2016). 

Dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2009 terdapat 3.724 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 

5.650 orang, dan pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan sebanyak 7.315 orang di daerah 

Jakarta. Meskipun hidup di jalanan, mereka bukan hanya bermain atau bahkan hanya berkumpul 

sesame, sebagian besar dari mereka melakukan aktifitas seperti bekerja sebagai pengemis, 

pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan parkir liar (kompas.com, 

2011). Pada tahun 2013, Dinas Sosial mencatat bahwa anak jalanan di DKI Jakarta telah 

mencapai 7.300 orang, jumlah ini semakin meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya 

(republika.co.id, 2013). Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Timur mencatat terdapat 248.665 

anak jalanan pada tahun 2012 (jatim.bps.go.id, 2012). Tidak jauh dengan yang kota lainnya di 

Depok terdapat peningkatan anak jalanan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2011 terdapat 30 anak, meningkat di tahun 2012 menjadi 49 anak (sindonews, 2013). Terdapat 

beberapa penyebab anak jalanan semakin meningkat tiap tahunnya, dapat terjadi karena faktor 

ekonomi, pendatang yang ingin mencari pekerjaan di kota lain namun tidak mendapatkan 

pekerjaan, suka hidup di jalanan, dan adapula yang telah mengkoordinir anak jalanan itu sendiri, 

faktor genetic (ketika orang tua anak menggunakan narkoba), faktor lingkungan yaitu ikut-ikutan 
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teman, (news.okezone.com, 2014). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan 

berdasarkan data Kementerian Sosial jumlah anak jalanan mencapai 18.000 lebih, 70 persennya 

adalah korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau napza. 

Kasus anak jalanan ngelem terjadi di Lubuklingau Palembang, di daerah ini menjadikan 

gawat darurat lem karena anak usia tiga tahun sudah menjadi pecandu lem sehingg anak tersebut 

nge-fly. Pemakai lem tidak lain anak usia sekolah dari umur tiga tahun hingga lima belas tahun. 

Jenis lem yang digunakan anak jalanan ini yaitu lem aibon. Dinyatakan status darurat oleh 

pemerintah setempat karena salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba, selain itu mereka 

akan tidak sadarkan diri dengan melakukan kerusakan yang lain seperti menggores body mobil, 

motor dan sebagainya. Mereka terlanjur kecanduan sehingga sangat sulit untuk dihilangkan.  

Dengan menyalahgunakan narkoba, mereka mengaku bahwa mereka dapat menghilangkan beban 

yang ada dalam hidupnya. Kompasina.com (2015) menyebutkan bahwa ngelem telah 

berkembang dan menjadi sebuah trend bagi anak jalanan. 

Ngelem memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya. Ketika seseorang 

menghirup aroma lem, maka seseorang akan terkena efek euphoria, dimana akan merasa 

bahagia/gembira pada diri sehingga dapat menghilangkan atau melupakan permasalahan dalam 

kehidupannya. Pengguna juga dimungkinkan mengalami kehilangan kesadaran, halusinasi, 

merusak sistem saraf otak, dan yang paling membahayakan yaitu dapat menyebabkan kematian.  

Anak yang bekerja tidak selalu pasti putus sekolah. Tetapi kecenderungan ke arah itu 

bukan berarti tidak ada. Dari 145 anak yang diteliti, 58 anak (40%) mengaku sudah putus 

sekolah, karena waktu mereka banyak tersita oleh kesibukan bekerja. Semula, banyak anak-anak 

mengaku diminta membantu pekerjaan orang tua. Namun, tanpa disadari maksud baik orang tua 

yang semula untuk memperkenalkan dan melatih kerja tersebut secara tak terlelakan 
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menyebabkan anak lebih banyak membantu menyelesaikan pekerjaan orang tua daripada 

sekolah. Anak-anak yang bekerja sebagian karena keinginannya sendiri, namun sebagaian yang 

lain atas kehendak orang tua. Penelitian ini menemukan bahwa lebih dari separuh orang tua 

menghendaki anak-anaknya membantu pekerjaan orang tua dengan maksud-maksud sosial 

edukatif mesti pada kenyataannya hal ini tetap banyak mengakibatkan anak lebih tertarik 

menekuni pekerjaannya dari pada sekolahnya. Sebagian kecil lainnya memaksa anak-anaknya 

untuk bekerja baik dalam lingkungan ekonomi maupun kepada orang lain untuk tujuan ekonomi. 

Dalam situasi krisis ekonomi yang berlangsung belakangan ini ada kecenderungan keinginan 

orang tua untuk diperlakukan anak sebagai tenaga kerja produktif menjadi makin kuat karena 

penghasilan yang diperoleh orang tua tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. 

Ada banyak alasan mengapa anak-anak usia sekolah lebih tertarik membantu bekerja dari 

pada sekolah. Alasan yang paling banyak di sebutkan baik oleh orang tua maupun anak adalah 

faktor ekonomi. Faktor ekonomi (kemiskinan) memang paling banyak dikemukakan, namun 

penelitian ini menemukan ada faktor lain yang sangat mungkin juga menentukan, yakni 

pengalaman tetangga yang meski sekolah tinggi tetapi tetap kembali bekerja sebagaimana 

layaknya orang desa yang tidak pernah sekolah. Anak yang bekerja bagi orang tua pada mulanya 

tidak dilihat dari hasilnya. Yang paling pertama dan paling utama adalah si anak mau membantu 

orang tua. Apapun hasilnya tidak menjadi persoalan. Artinya, si anak dilatih untuk membantu 

jenis pekerjaan-pekerjaan yang mereka senang dan mampu kerjakan. Tetapi, yang kemudian 

tidak disadari orang tua adalah pembinaan atau pengenalan pekerjaan terhadap anak tersebut 

dalam prosesnya menyebabkan anak keasyikan dengan pekerjaannya. 

Anak-anak yang bekerja dalam keluarga umumnya tidak dibayar sebagaimana kalua 

mereka bekerja dengan orang lain. Imbalan orang tua kepada anak yang membantu bekerja 
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bervariasi. Ada orang tua yang memberikan imbalan uang, barang, dan ada banyak orang tua 

yang tidak memberikan apa-apa kepada anak. Sebagian besar orang tua mengakui kalua anak-

anaknya akan lebih bersemangat membantu orang tua kalua dijanjikan akan diberi imbalan 

tertentu. Anak-anak akan merasa bersemangat kalua kepada si anak dijanjikan akan diberikan 

sesuatu. Menurut orang tua, kebiasaan seperti ini semata-mata hanya untuk tali asih orang tua 

kepada anak-anaknya yang mau membantu kesibukan orang tuanya. Meski demikian, ada 

banyak anak-anak yang mengaku membantu orang tuanya untuk dan agar diberikan imbalan. 

Faktor budaya local kelihatannya banyak mewarnai keterlibatan anak dalam membantu 

pekerjaan orang tua. Banyak orang tua mengemukakan bahwa anak membantu orang tua itu 

sudah seharusnya dilakukan anak-anak. Selain itu, kalua orang tua mengajak anak-anaknya 

membantu kerja atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan orang tua bukanlah berarti ada tujuan 

memperkerjakan anak. 

Menurut ILO (1999), diseluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun 

terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus mencurahkan 

waktunya terlibat dalam proses produksi, baik di keluarganya sendiri maupun di tempat lain. 

Dari jumlah yang dilaporkan ILO tersebut 61% ditengarai tersebar di Kawasan Asia, dan untuk 

Indonesia sendiri diperkirakan terdapat sekitar 5 sampai 6,5 juta pekerja anak bahkan ada yang 

memperkirakan lebih besar lagi yang tersebar di berbagai sektor industry besar maupun usaha 

rumah tangga.  

Sementara itu, dimata anak-anak, membantu orang tua dinilai sudah menjadi 

kewajibannya. Mereka banyak yang merasa tidak enak kalua dicap sebagai anak nakal, anak 

bandel dan anak kurang ajar karena tidak mengerti dengan kesibukan orang tua. Dalam 

pandangan masyarakat setempat, anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tua. 
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Berbakti diartikan sebagai patuh dan taat apa kehendak orang tua. Bahkan, nilai bakti itu sendiri 

akan lebih tinggi jika tanpa diperintah, si anak sudah mengerti dan mengetahui kondisi 

(kesibukan, kemiskinan maupun pekerjaan) orang tuanya. 

Menurut Haryadi dan Tjandraningsih (1995) mengutif definisi pekerja anak dari 

Departemen Tenaga Kerja dan Biro Pusat Statistik. Anak-anak yang terpaksa bekerja sebagai 

pengganti istilah buruh anak. Sementara Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik) 

memakai istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi. Sedangkan ILO/OPEC (Organisasi Buruh 

Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan jenis pekerjaan 

yang membahayakan atau menggangu fisik, mental, intelektual dan moral. Indikator anak 

membantu melakukan pekerjaan ringan adalah: 

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan 

2. Ada unsur pendidikan/pelatihan 

3. Anak tetap sekolah 

4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek. 

5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya 

 

2.3. Fase dan Tugas Perkembangan Anak 

Terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian dari perkembangan anak 

secara berbeda dalam segi redaksional dan sudut pandang. Pada dasarnya perkembangan anak 

mengacu pada segala perubahan yang terjadi, yang ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek 

fisik, emosi, kognitif dan psikolo-sosial. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan 

progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman, hal ini disampaikan oleh 

Hurlock (1991:2). Dalam kehidupannya, anak memiliki fase yang harus dilalui. Beberapa ahli 
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memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini karena fase-fase tersebut dipengaruhi oleh 

kepentingan dan cara menitik beratkan pandangan satu ahli sesuai dengan teori yang digunakan. 

Sigmund Freud merumuskan lima fase perkembangan anak menekankan pada motivasi seksual 

yang dikenal sebagai tahap perkembangan psikoseksual yang terdiri dari tahap oral, anal, 

phallic, latency, dan genital. Sedangkan Erik Erikson mengemukakan teorinya lebih dalam 

perkembangan social anak, teori Erikson dikenal sebagai teori psikososial yang terdiri dari 

delapan tahap (Santrock, 2007). 

Teori Sigmund Freud menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kemungkinan dan masalah 

yang berpotensi berpengaruh pada perkembangan berikutnya. Ketika terdapat pengalaman yang 

memuaskan, fase berikutnya akan terbentuk pun sebaliknya yaitu ketika pengalaman kurang 

maksimal maka akan terjadi frustasi pada fase perkembangan berikutnya sehingga dapat 

menghambat proses kematangan pada anak. Erikson memiliki teori terkait perkembangan sosial 

anak. Pada fase perkembangan selalu disertai dengan tugas-tugas perkembangan yang harus 

dilalui karena berkesinambungan dengan perkembangan selanjutnya. Pendapat Erikson tersebut 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Havighurst (dalam Hurlock, 1997:9) yang menyatakan 

bahwa perkembangan ada di periode tertentu, jika individu berhasil melaksanakan akan 

menimbulkan rasa bahagia dan membawa kearah keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

berikutnya. Bila gagal melaksanakan tugas, maka akan memunculkan rasa kesedihan dan 

kesulitan dalam menghadapi perkembangan berikutnya. Mengenai indikator perkembangan, 

Havighurst (dalam Hurlock, 1980 : 10) menjelaskan bahwa diantaranya yaitu mempelajari 

keterampilan fisik, membangun sikap sehat mengenai diri sendiri, penyesuaian diri terhadap 

teman sebaya, mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat, mengembangkan 

keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung, mengembangkan pemahaman yang 
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diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata 

dan tingkatan nilai, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-

lembaga, serta mencapai kebebasan pribadi. 

 

2.4. Hak Anak 

Anak memiliki hak untuk dilindungi, yang berwenang yaitu orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak 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.  

          (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 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; dan  

d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam 

keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
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luasnya 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-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.  

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang 

ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan 

melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak 

Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On 

The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)..  

PBB telah menyetujui pengakuan hak oleh anak secara internasional, melalui konvensi 

pada tahun 1989 dan tercantum dalam Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. 

Prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya yaitu : 

1. Prinsip Nondiskriminasi (Pasal 2) 

Semua anak mendapat perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan 

diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan  

2. Kepentingan terbaik untuk anak (pasal 3) 

Semua tindakan yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik anak dan menjadi 

pertimbangan utama. 

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6) 

Hak hidup yang melekat pada diri anak harus diakui demi terjaminnya kelangsungan 

hidup anak dan perkembangan anak 
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4. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12) 

Menjamin anak membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak 

untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang 

mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan 

kematangan anak. 

Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan 

anak memberikan bagian tersendiri terhadap masalah anak yang tereksploitasi secara ekonomi 

dan seksual dalam kategori perlindungan khusus. Dalam pasal 34 terkait konvensi hak snak 

menyebutkan bahwa : 

“Para negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi 

dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu 

pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, 

moral dan sosial anak.” 

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 

33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:Pasal 33 (1) Dalam hal Orang Tua 

dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat 

ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. 



 

19 

 

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui penetapan pengadilan. 

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan 

dengan agama yang dianut Anak. 

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan 

wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk - 11 -untuk kepentingan terbaik bagi 

Anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Terkait konvensi hak anak, pasal 34 menjelaskan bahwa negara peserta berusaha untuk 

melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual 

menggunakan cara atau langkah secara bilateral dan multilateral untuk mencegah beberapa 

kejadian, seperti : 

1. Membujuk atau memaksa anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan seksual 

2. Secara eksploitatif memanfaatkan anak dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual 

lain seperti pertunjukan pornografi 

Konvensi hak anak telah diadopsi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI 

No. 36 tahun 1990. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisikan rumusan prinsip 

universal dan norma hukum anak. Konvensi ini juga sebagai perjanjian internasional mengenai 

hak asasi manusia yang didalamnya memasukkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
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Garis besar konvensi ini adalah mengenai penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh 

negara, dan peran serta berbagai pihak dalam penjaminan terhadap hak-hak anak. 

Keputusan Presiden RI No.36 tahun 1990 mengani hak-hak anak telah dinyatakan seperti 

halnya orang dewasa yang memiliki hak dasar sebagai manusia. Konvensi Hak Anak 

menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut, yaitu. 

• Hak untuk hidup 

Setiap anak di dunia berhak mendapat akses dan juga pelayanan kesehatan, 

mendapatkan standar hidup yang layak, makanan yang cukup, air bersih dan 

tempat tinggal. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan. 

• Hak tumbuh dan berkembang 

Setiap anak berhak mendapat kesempatan dalam mengembangkan potensi yang 

dimiliki, mendapat pendidikan formal dan informal secara memadai.  

• Hak untuk memperoleh perlindungan 

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, 

kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang 

dari segala bentuk diskriminasi.  

• Hak untuk berpartisipasi 

Setiap anak berhak mendapat kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan ide-

idenya, terutama mengenai persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan 

anak 

Terkait kesejahteraan anak, Undang-Undang RI No 4 Tahun 1974 menyatakan bahwa 

setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. Pelayanan dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan social 
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yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, dan untuk menjadi warga yang berguna 

perlu didapat oleh semua anak. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 

semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.  

 

 

2.4.1 Pengertian Anak menurut Para Ahli 

Semua yang berkaitan dengan Anak selalu menjadi bahan telitian para pakar, untuk lebih 

memahami mengenai hakikat anak, berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut para 

ahli. 

a. Suryana (2016) 

Anak merupakan rahmat dan amanah Allah, yang menjadi penguji iman, media 

beramal, bekal akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung 

cita-cita, dan sebagai makhluk hidup yang harus di didik.  

b. Family Discovery 

Anak adalah peran utama dalam sebuah perjalanan sukses kehidupan. 

c. Majalah Dharma Wanita 

Anak adalah seorang yang bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan 

manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan 

perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa 

pada umunya. 

d. UU Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengadilan Anak 
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Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin yang masih 

dalam kandungan.  

e. UU RI No. 4 Tahun 1979 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah 

menikah, batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha 

kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak 

dicapai pada usia tersebut. 

f. Nurhayati Pujiastuti 

Anak merupakan buah hati orang tuan, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua 

dan tidak mampu pada masanya. 

2.4.2 Pengertian Perlindungan Anak 

Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa semua anak mempunyai hak untuk 

mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimajukan oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan 

anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian 

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diuasahakan demi kelangsungan 

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa negative yang tidak 

diinginkan dalam pelaksaan perlindungan anak. 
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Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat, 30 Mei 1997, 

dua rumusan perlindungan anak, sebagai berikut: 

a. Upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta 

yang bertujuan untuk melindungi, penguasaan, memenuhi kesejahteraan fisik, mental, 

dan sosial anak maupun remaja harus sesuai dengan kepentingan dan hak asasi. 

b. Upaya terkait perlindungan anak sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar 

dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 

Perlindungan anak meliputi kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

(Pasal 1 pada poin 2 Undang-Undang perlindungan anak). Perlindungan anak diartikan sebagai 

upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami 

tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelataran, agar menjamin kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. 

Teori Perlindungan Hukum bagi anak menitik beratkan pada bidang hak asasi anak, hal ini 

sesuai pendapat (Philipus M Hadjon 1991 :24). Selain itu, Arief (1991) berpendapat bahwa teori 

perlindungan anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan 

dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002, bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
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diskriminasi. Dari beberpa pengertian diatas mencerminkan bahwa Perlindungan anak 

mempunyai spektrum yang luas. 

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap 

hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan pada proses peradilan perlindungan 

kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), 

perlindungan dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan dari semua 

bentuk eksploitasi seperti adanya perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, 

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, dan memperalat anak dalam melakukan kejahatan, 

perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik 

bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. 

Bentuk perlindungan anak dapat berupa akta kelahiran. Sejak kelahirannya, setiap anak 

berhak untuk mendapatkan identitas diri yaitu akta kelahiran, (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2014). Akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan formal 

keberadaan anak. Dilihat secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin 

modern suatu negara, perlu semakin besar pula perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi tumbuh kembang anak guna memberikan perlindungan pada anak. 

 

2.4.3 Masalah Perlindungan Anak di Indonesia 

Menurut PBB, Indonesia masih memiliki nilai yang belum cukup bagus di mata komite 

hak anak yang utamanya menyangkut diskriminasi anak berdasarkan jenis kelamin khususnya 

bentuk perkawinan. Indonesia memberikan perbedaan batas usia pernikahan, batas pernikahan 
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ini ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia masih melakukan diskriminasi terhadap anak perempuan. Diskriminasi juga terlihat 

pada anak yang hidup dalam kondisi miskin dan anak-anak kelompok minoritas. Penerapan UU 

No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, patut diperhatikan oleh masyarakat bahwa catatan 

anak yang dihukum penjara di Indonesia. Berdasarkan laporan UNICEF pada tahun 2009 bahwa 

jumlah anak yang terjerar di dalam penjara mencapai lebih dari 4000 orang anak per tahun. 

Padahal sebagian besar dari mereka adalah melakukan kejahatan ringan. Anak-anak juga sering 

ditahan satu sel dengan orang dewasa dalam kondisi yang mengenaskan, juga disampaikan 

bahawa batas usia tanggung jawab kriminal usia 8 tahun merupakan usia yang terlalu rendah. 

Indonesia mengadopsi hasil Konvensi ILO 138 tentang batasan usia minimum untuk bekerjadan 

Konvensi ILO yang kw 182 membahas tentang penghapusan bentuk terburuk pekerjaan bagi 

anak. Indonesia pada dasarnya telah merancang aksi nasional penghapusan bentuk terburuk 

pekerjaan untuk anak. Namun pada nyatanya jumlah anak-anak yang bekerja di sektor formal 

ataupun non formal di bawah usia 15 tahun masih menjangkau angka yang tinggi. 

Anak-anak di Indonesia juga mengalami eksploitasi seksual, namun pemerintah Indonesia 

belum memiliki angka yang akurat mengenai permasalahan ini diperkirkatan kasus eksploitasi 

seksual terhadap anak sekitar 60% menjadi korban. Angka mayoritas menunjukkan anak 

perempuan menjadi korban eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual anak secara komersial 

ditemui di Indonesia.  Maraknya tindakan pelacuran terhadap anak seperti perdagangan anak 

yang bertujuan seksual, dan pornografi anak. Tercatat 30% dari pekerja seksual komersial di 

Indonesia yaitu dari kalangan anak-anak, dengan jumlah sebesar 30.000 hingga 70.000 jiwa. 

Sampai saat ini Indonesia belum mengadopsi protocol yang bersifat optional dari Kovensi Hak 
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Anak (protokol tambahan PBB) mengenai tindak jual beli anak, pelacuran dan pornografi 

terhadap anak-anak sehingga undang-undang yang ada masih kurang efektif yang mengakibatkan 

anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual kurang mendapatkan lindungan dan bantuan 

hokum secara maksimal.  

Standar perlindungan anak dinyatakan baik ketika dapat memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan 

anak, partisipan harus lebih memahami terkait masalah perlindungan anak, agar 

mampu bersikap dan bertindak secara tepat  

2. Semua orang perlu bekerja sama dalam menegakkan perlindungan anak. Hal ini demi 

kepentingan bersama, nasional, dan mencapai aspirasi bangsa Indonesia. 

3. Adanya kerjasama atau koordinasi dari beberapa partisipan sangat penting dalam 

melancarkan kegiatan perlindungn anak yang rasional 

4. Membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan 

inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan 

anak. 

5. Ketentuan dalam mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-

undangan harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

6. Terkait berlangsungnya kegiatan perlindungan anak, anak perlu diberikan 

kemampuan dan pengalaman langsung dalam melindungi diri sendiri. 

7. Mempunyai dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis. 



 

27 

 

8. Pelaksanan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada 

yang bersangkutan. 

9. Perlindungan anak harus di dasarkan antara lain atas pengembangan hak dan 

kewajiban asasiya. 

Gunarsa (1989 : 84) berpendapat bahwa tugas perkembangan anak pada usia 6 – 12 tahun 

sebagai berikut: 

1. Belajar kemampuan fisik yang diperlukan agar bisa melaksanakan permainan atau 

olah raga yang biasa. 

2. Membentuk sikap-sikap terhadap dirinya sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan 

berkembang. 

3. Berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. 

4. Mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dalam membaca, menulis dan 

menghitung. 

5. Mengembangkan kemampuan hati nurani, moralitas dan skala nilai. 

6. Memperoleh kebebasan pribadi. 

7. Membentuk sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan institusi 

 

Berkaitan dengan pernyataan Gunarsa, Havighurst (dalam Hurlock, 1980: 10)  

berpendapat mengenai tugas perkembangan remaja dengan usia 12 – 18 tahun yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut. 

1. Mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya  
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2. Mencapai peran sosialnya baik  

3. Menerima keadaan fisik dan dapat menggunakannya secara efektif 

4. Mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lain 

5. Mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi 

6. Memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja 

7. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga 

8. Mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya 

kompetensi sebagai warga negara 

9. Mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial 

10. Memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. 

Hurlock (1980 : 27-28) menyatakan ciri-ciri remaja adalah sebagai berikut : 

• Masa remaja merupakan periode penting dimana setiap perubahan berakibat secara 

langsung terhadap sikap, perilaku yang berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu 

bisa dirasakan secara fisik dan psikologis dimana perubahan fisik yang 

penting disertai dengan perubahan mental. 

• Masa remaja sebagai peralihan status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan 

peran yang dilakukan. Masa remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang 

dewasa. 

• Masa remaja sebagai periode perubahan dimana perubahan yang terjadi tidak hanya 

secara fisik, emosi yang meninggi, minat dan peran yang diharapkan, minat dan pola 

perilaku, remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan  

• Masa remaja sebagai pencarian identitas. Remaja mengalami pencarian jati diri dan 

penyesuaian diri terhadap kelompoknya seringkali terjadi krisis identitas. Remaja 
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juga sering menarik perhatian pada diri sendiri dan agar bisa dipandang sehingga 

diakui. 

• Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pengalaman pribadi, sosial, lebih 

memandang dirinya sendiri, teman-temannya dan keluarganya sering dipandang 

tidak realistik. Remaja setingkali terganggu oleh idealisme yang berlebihan sebagai 

individu yang bebas. 

• Masa remaja sebagai masa ambang menuju dewasa. Semakin mendekatnya pada 

usia kematangan, remaja semakin gelisah. Bertindak dan berpenampilan seperti 

orang dewasa belum dianggap cukup, sehingga seringkali mulai memusatkan diri 

pada perilaku dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-

obatan dan terlibat dalam hubungan seks. 

Selain perkembangan fisik, perubahan perkembangan yang terjadi pada setiap  anak anak 

meliputi perkembangan mental, sosial dan emosional. Tugas-tugas pada masa setiap 

perkembangan adalah satu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dimana keterbatasan 

dalam menyelesaikan tugas ini menimbulkan perasaan bahagia serta keberhasilan pada tugas 

berikutnya. Sedangkan kegagalan dalam tugas akan menimbulkan ketidakbahagiaan dan 

kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan tugas berikutnya. 

 

2.5. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak antara lain. 

1. Pengembangan pengertian masyarakat mengenai perlindungan anak harus diberikan 

secara yang tepat 
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2. Kepentingan dan kewajiban merupakan faktor dari keberhasilan berlangsungnya 

kegiatan perlindungan anak yang sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan 

kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang 

lain serta melaksnakan hak dan kewajibannya  

3. Kerjasama dan kordinasi dalam perlindungan anak merupakan hasil interaksi 

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sehingga dalam pengadaan dana 

pelaksanaan perlindungan anak yang optiml diperlukan kerjasama untuk mencegah 

ketidakseimbangan, yang pada akhirnya dapat menghambat kegiatan perlindungan 

anak secara keseluruhan.  

4. Jaminan hukum, masalah perlindungan terhadap anak telah diatur dalam undang-

undang yang tersendiri baik dalam hal anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, 

namun belum memberikan jaminan yang pasti dalam pelaksanaan perlindungannya. 

Pelaksanaan penyuluhan yang merata dalam memberikan kejelasan mengenai hak 

serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

 

2.6 Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Anak 

 Sesungguhnya fenomena anak yang bekerja baik mereka yang masih sekolah atau tidak 

telah lama dapat ditemui di berbagai daerah. Di pedesaan jawa misalnya, sejak dari anak-anak 

sudah terbiasa terlibat dalam berbagai pekerjaan dan memiliki landasan norma atau tata nilai 

sosial yang menyebabkan kebiasaan seperti ini dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat 

dan bahkan dinilai bersifat positif. Saat ini fenomena pekerja anak menjadi persoalan yang makin 

pelik ketika keterlibatan anak-anak tidak lagi hanya sebagai media untuk proses belajar atau 
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ngenger, tetapi telah berubah menjadi sumber atau mesin penghasil uang. Di berbagai daerah kita 

dapat dengan mudah menyaksikan anak terlibat dalam aktivitas kerja untuk mempertinggi atau 

memperbanyak produksi dalam keluarga itu sendiri atau orang lain. Tak sedikit anak-anak 

membantu pekerjaan orang tuanya dalam industri rumah tangga atau industri kecil yang dikelola 

oleh keluarga itu sendiri sehingga hasil produksi keluarga semakin meningkat. Tetapi umumnya 

anak-anak yang bekerja membantu industri rumahan atau industri kecil yang dikelola oleh orang 

tuanya kadar eksploitasinya tidak seberat yang terjadi pada industri-industri komersial atau 

pabrik yang benar-benar mendasarkan logika kapitalistik. Sementara itu, industri komersial 

seperti pabrik atau sektor perkebunan, anak-anak diperlakukan seperti hallnya pekerja dewasa 

dengan batasan yang ketat. Beban pekerjaan tak banyak perbedaan dengan apa yang dilakukan 

oleh orang dewasa.  

Kendati peraturan yang berupa perangkat hukum formal telah memberi ketentuan-

ketentuan bagi pengusaha yang memperkejakan anak-anak, kenyataanya bagi pekerja anak 

bukan berarti memberi jaminan yang memadai. Masih saja pengusaha yang meperkerjakan 

pekerja anak dengan berbagai upaya berkelit seakan-akan sudah berjalan sesuai dengan aturan. 

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai landasan penanganan terhadap berbagai masalah 

pekerja anak, sayangnya dalam banyak tidak diikuti dengan penegakan hukum itu sendiri secara 

konsisten. Terjadinya banyak pelanggaran atau aturan yang berkaitan dengan pekerja anak belum 

terdengar ada pengusaha yang dikenai sanksi akibat kelalaian yang dilakukannya. Di jawa timur 

tepatnya pada industri biskuit di desa diyorejo-gresik misalnya ditemukan 18 anak yang bekerja 

di bagian pengapakan. Pelanggaran jam kerja yang dilakukan pengusaha terhadap anak-anak 

bagaikan angin lalu oleh pihak berwenang. Dari waktu ke waktu masih tetap saja pengusaha se 

akan tak merasa bahwa apa yang dilakukan terhadap anak-anak merupakan tindak yang salah. 
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