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ABSTRAK
Lia Marlina, 102170155. “Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Sosial Kota
Jambi)”. Skripsi ini memfokuskan bagaimana efektivitas penerapan pasal 88
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas
Sosial Kota Jambi, apa saja kendala Dinas Sosial dalam menerapkan pasal 88
Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Jambi, apa saja upaya Dinas Sosial
Kota Jambi dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak di kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah lapangan
(field Research), Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang di
perlukan sebagai bahan penyusun skripsi ini, pendekatan penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris. Yuridis empiris adalah salah satu jenis
penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 88 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum efektif atau
belum terlaksana dikarenakan Undang-Undang ini masih terselubungi oleh rasa
kekeluargaan antara anak dan orang tua, kendala yang didapatkan Dinas Sosial
Kota Jambi dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak di kota Jambi yaitu kurangnya respon masyarakat
terhadap penentuan hukum yang sudah di berlakukan oleh hukum yang berlaku,
kurangnya pengetahuan orang tua terhadap perbuatannya yaitu mengeksploitasi
anak nya sendiri untuk berkerja atau mengemis dijalanan khususnya di
Persimpangan Lampu Merah kota Jambi, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota
Jambi dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak adalah menghimbau kepada masyarakat bahwa
perbuatan eksploitasi anak dapat dijerat dengan pasal ini, yang berbunyi sebagai
berikut : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
bahwa tindakan pelaku eksploitasi anak baik itu dilakukan oleh orang tuanya
maupun orang lain merupakan tindakan yang tidak pantas dan dilarang karena
dari tindakan tersebut pelaku sudah mengambil hak-hak anak yang seharusnya
diterima dan dipenuhi seperti anak pada umumnya. Dan dapat dijerat dengan
sanksi pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak ini.
Kata Kunci : Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang
memiliki potensi untuk meneruskan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan
strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan
perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan
sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan penerus citacita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan
nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”.1
Berkaitan dengan hal ini dimana contoh kasusnya Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi Bapak Rekan Budiman, S.H.
Mengamankan anak yang berusia 4-5 Tahun korban eksploitasi anak oleh orang
tua yang sedang meminta-minta di jalanan khususnya di Persimpangan lampu
merah kota Jambi pada Rabu (18/03/2020).2
Dapat dilihat dari kasus tersebut sebenarnya pelaku eksploitasi anak jalanan
dapat di jerat dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi
anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”.
Berbicara tentang anak, Ir. Hasya Yanto sebagai Sekretaris Di Dinas Sosial
Kota Jambi mengatakan bahwa anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa
dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang
tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh pemegang amanah
yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang
tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan
dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan
1

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1).
https://jamberita.com/read/2020/03/18/5957677/amankan-anak-dibawah-umur-ngemisdi-jalanan-kabid-rehabilitas-dinsos-kota-jambi-kesal.
2
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kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan
hidup melalui beberapa proses seiring dengan bertambah usianya. Oleh karena itu
anak memerlukan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang tua. 3
Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak
sebagaimana perintah Allah terhadap penanggung jawab keluarga agar
memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam Q.S.
At-Tahrim/66:6 :

َٰٓ
يٍ َءا َيُُٕ ْا قُ َٰٕٓ ْا أََفُ َس ُكىۡ َٔأَ ْۡ ِهي ُكىۡ َ َٗبسا َٔقُٕ ُدَْب ٱنَُّبسُ َٔ ۡٱن ِح َجب َسةُ َعهَ ۡيَٓب َيهَ ِئ َكت
َ َٰٓيَأَيَُّٓب ٱنَّ ِز
َّ ٌُٕ
)٦( . ٌُٔ
َ ٌٕ َيب ي ُۡۡ َيش
َ ُٱَّلَ َيبَٰٓ أَ َي َشُْىۡ َٔيَ ۡف َۡه
َ ُۡۡ َاد َّّل يٞ ظ ِش َذٞ ِغ ََل

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang di perintahkan.”(Q.S. At-Tahrim/66:6).4
Ayat Allah ini setidaknya memperlihatkan perhatian Islam akan betapa
pentingnya perlindungan orang tua terhadap anak-anak mereka agar tidak
mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan
bahwa fungsi utama dari sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana
pembinaan generasi berkualitas, yang hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.
Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang (Convention on the Rights of the
child) tentang Hak-Hak Anak serta Children Rights Convention (CRC) (melalui
Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990). Sesuai dengan
Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan :
“Bagi tiap-tiap yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan
pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen
keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh

3

Wawancara bersama Bapak Ir. Hasya Yanto sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi
mengenai Anak pada tanggal 15 Agustus 2020.
4
Qur’an Surah. At-Tahrim/66 (6).
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setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari
negara yang bersangkutan”.5
Selanjutnya di dalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak dijelaskan Negaranegara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain
sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak.
Dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti secara hukum, negara
berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik,
sosial, budaya dan ekonomi.6
Upaya ini telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945
(Amandemen ke 3) yang meyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.7 Hal senada juga di perkuat melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi
Anak yang mempunyai masalah.
Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya
hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak
anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
diatur lebih rinci pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yaitu :
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali , atau pihak lain
mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Pemelantaran;

5

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 Pasal 49 Ayat 2
tentang Konvensi Hak Anak.
6
Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Pasal 49 Ayat (2), Pasal 4 tentang Konvensi Hak
Anak.
7
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2.
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d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan;
f. Perlakuan salah lainnya”.8
Pasal 13 ini memberikan rincian bahwa orang tua wali dari setiap anak
memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan
yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
pelantaran dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan-tindakan salah
seperti tersebut dan telah mengakibatkan dampak negatif bagi anak maka orang
tualah yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
Allah SWT telah menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak
sebagai amanah yang harus di pikul oleh orang tua, sebagaimana Allah SWT
berfirman dalam Q.S. Al-Anfal : 27-28 sebagai berikut :

َّ ٕا
ْ َُٕٕا َّل حَ ُخ
ْ ُُيٍ َءا َي
)٧٢( ٌٕ
َ ًُ َٱَّلَ َٔٱن َّشسُٕ َل َٔحَ ُخَُٕ َٰٕٓ ْا أَ َيَُخِ ُكىۡ َٔأََخُىۡ ح َۡۡه
َ َٰٓيَأَيَُّٓب ٱنَّ ِز
َّ ٌَّ ََت َٔأٞ ُٱعهَ ًُ َٰٕٓ ْا أَََّ ًَبَٰٓ أَيۡ َٕنُ ُكىۡ َٔأَ ۡٔنَ ُذ ُكىۡ ِف ۡخ
ۡ َٔ
)٧٢( . يىٞ ٱَّلَ ِعُ َذ َٰٓۥُِ أَ ۡجش َع ِظ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai
cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang paling besar”.9
Ayat di atas melarang mengkhianati sebuah amanah. Diantaranya amanah
terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanah berupa anak, karena
disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia,
tetapi disatu sisi anak merupakan amanah terbesar bagi bapak atau ibu, kedua
orang tua akan di tanya pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanah
tersebut di hari kiamat nanti.
Fenomena anak jalanan (korban eksploitasi) bukanlah hal baru pada
masyarakat perkotaan. Akan tetapi fenomena ini semakin hari semakin marak
terlihat. Terutama di persimpangan lampu merah yang ada di Kota Jambi.
Fenomena ini terlihat semenjak era reformasi tahun 1999. Munculnya era ini
8

Damaya dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI UU Perlindungan Anak,
(Yogyakarta;Laksana;2018), hlm.17.
9
Qur’an Surah Al-Anfal ayat 27-28.
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membuat semua lini kehidupan berubah. Perubahan kota sendiri mengakui bahwa
anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah
Kota (pemkot).10
Sebenarnya anak jalanan (korban eksploitasi) merupakan bagian anak
bangsa Indonesia, yang membedakan mereka dengan anak-anak lainnya hanyalah
dalam hal keberadaan sosial dan ekonominya yang demikian menciptakan
perbedaan-perbedaan lainnya, dan akhirnya membentuk jurang pemisah yang
dalam.
Menurut Bellamy, jika anak-anak bekerja di usia dini (yang biasanya
berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan yang terabaikan), sesungguhnya
akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja pada umumnya akan
tumbuh menjadi orang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih
dan dengan upah yang sangat buruk.11
Pendapat senada juga di ungkapkan menurut pakar Hukum dan
Kriminologi Yesil Anwar menyebutkan bahwa praktik eksploitasi terhadap anak
seperti mengemis dengan melibatkan anak adalah eksploitasi terselubung karena
melibatkan hubungan kekeluargaan. Undang-Undang susah menjangkau karena
eksploitasi di selubungi oleh alasan kekeluargaan juga. Tetapi tetap saja anak
dijadikan alat untuk mengemis dijalanan demi mendapatkan keuntungan yang
sebanyak-banyaknya. Orang tua seharusnya ditangkap karena tindakan eksploitasi
anak, pengemis jalanan ini juga telah melanggar peraturan perundang-undangan
khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan tentang
Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan :
“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana

10

Wawancara Bersama Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi Bapak Rekan
Budiman, S.H.
11
Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi, Pekerjaan anak di Indonesia
(Jakarta;Grasindo;2004), hlm. 10.
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dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”.12
Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orang tua, teman
atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap
anak dan dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana,
walaupun itu pelakunya adalah orang tuanya sendiri.13
Kejahatan eksploitasi anak ini sudah ditentukan hukumannya maka dari itu
himbauan kepada orang tua, maupun orang lain untuk tidak melakukan kejahatan
eksploitasi anak karena sudah ada hukum yang berlaku seperti yang sudah
disebutkan di atas. Di Kota Jambi belum menerapkan hukuman tersebut karena
eksploitasi ini masih terselubung karena melibatkan hubungan kekeluargaan jadi
susah untuk memberikan hukuman yang berat kepada orang tua maupun orang
lain untuk diberikan hukuman yang sesuai Undang-Undang, Dinas Sosial Kota
Jambi hanya bisa mencegah dengan cara memberikan peringatan bila kedapatan
orang tua yang mempekerjakan anak nya menjadi pengemis di jalanan.
Pada BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi : Penyelenggaraan perlindungan anak
berasaskan Pancasila dan berlandasakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi :
a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.14
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan sangat kontadiktif dengan apa
yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
12

Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
http://www.pikiranrakyat.com Di kutip pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:59.
14
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 Bab II
Asas dan Tujuan.
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tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan untuk melindungi anak,
sekaligus menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas.
Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:
1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan
fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama
dalam pengasuhan orang tua atau wali;
2. Hak untuk tidak diberikan dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata,
kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan
seksual,

penculikan

dan

perdagangan

anak,

serta

berbagai

bentuk

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
5. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi.15
Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan
anak sebagai anak jalanan (pengemis) merupakan salah satu tindakan yang dapat
merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Kota Jambi termasuk
kedalam

kota

yang

belum

tuntas

dalam

menyelaraskan

kesejahteraan

masyarakatnya, dilihat dari tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan dan
pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut keramaian di Kota Jambi,
khususnya di Persimpangan Lampu Merah Kota Jambi, dan tempat keramaian
lainnya.16
15

Saiful Saleh, Muhammad Akhir, Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung, Jurnal Equilibrium
Pendidikan Sosiologi, (Vol. Iv No. 1, Mei 2020), hlm. 79.
16
Observasi di Lingkungan Kota Jambi terutama di Persimpangan Lampu Merah Kota
Jambi dan Tempat Keramaian lainnya pada tanggal 30 Juli 2020.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka ada beberapa pokok masalah yang menjadi objek pembahasan dalam
proposal ini, antara lain adalah :
1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi?
2. Apa Saja Kendala Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Menerapkan Pasal 88
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Apa Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Menerapkan Pasal
88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penulis
akan memberikan batasan masalah agar tidak terjadi perluasan pokok bahasan
dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya
membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi, apa saja kendala
yang di dapatkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam menerapkan Pasal 88
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan apa saja
upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi dalam menerapkan pasal 88
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apa bagaimana penerapan Pasal 88 Undang-Undang
No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota
Jambi.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di dapatkan oleh Dinas Sosial
Kota Jambi dalam menerapkan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak.
c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota
Jambi dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.
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2. Kegunaan Penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan maka kegunaan dari penelitian ini,
adalah :
a. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan titik tolak
penelitian lebih lanjut.
b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada
jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 88 Undang-Undang No.35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi, apa
saja kendala yang di dapatkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam
menerapkan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, dan apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota
Jambi dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.
E. Kerangka Teoritis
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang
pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensidimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan
waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga
berarti suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau
organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu
kegiatan dianggap semakin efektif.17
Penerapan adalah perbuatan menerapkan, proses, cara yang dilakukan
suatu suatu subjek atau instansi dan lain sebagainya. Pada pasal 88 Undang-

17
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Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, sebagai
berikut :
“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”.18
Dapat diartikan bahwa penerapan pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak ini membahas tentang sanksi bagi orang tua, atau orang
lain yang melakukan eksploitasi ekonomi anak atau seksual anak di pidana
dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah).
Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada Lembaga terkait yang
mengatasi masalah eksploitasi anak ini, yaitu Dinas Sosial Kota Jambi. Dan
penelitian ini memfokuskan kepada perlakuan eksploitasi ekonomi anak yang
dilakukan oleh orang tuanya sendiri.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 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. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis.19
Anak dalam pandangan Islam dapat berada pada posisi negatif dan
dapat pula pada posisi positif. Penempatan anak pada dua posisi ini pada
dasarnya merupakan peringatan kepada kedua orang tua agar melindungi anakanaknya supaya jangan menjadi anak dalam makna negatif. Dan dapat di
maknai anak adalah sebagai cobaan bagi kedua orang tuanya. Terungkap dari
Firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 28 sebagai berikut :
18

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung;PT Refika Aditama;2014), hlm. 40.
19
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َّ ٌَّ ََت َٔأٞ ُٱعهَ ًُ َٰٕٓ ْا أَََّ ًَبَٰٓ أَيۡ َٕنُ ُكىۡ َٔأَ ۡٔنَ ُذ ُكىۡ فِ ۡخ
ۡ َٔ
)٧٢( يىٞ ٱَّلَ ِعُ َذ َٰٓۥُِ أَ ۡجش َع ِظ
Artinya : “Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala
yang paling besar”.20
Dalam hukum Islam sangat melarang eksploitasi anak, Allah SWT
berfirman dalam Q.S. al-Isra’/15:31 sebagai berikut :

َٰٓ َّ َِٔإِ َرا حُ ۡخهَى َعهَ ۡي ِٓىۡ َءايَخَُُب قَبنُٕ ْا قَ ۡذ َس ًِ َُۡۡب نَ ٕۡ ََ َشبَٰٓ ُء نَقُ ۡهَُب ِي ۡث َم َْ َز َٰٓا إِ ٌۡ َْ َز َٰٓا إ
)١٣( ٍي
َ ِّل أَ َس ِطي ُش ۡٱۡلَ َّٔن
Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa
yang besar”.21
Ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa
depan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya (ekonomi), kata
membunuh dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh kelangsungan
hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram
tentunya.
a. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak
1. Eksploitasi Fisik
Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk
dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti
menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan
yang seharusnya belum dijalaninya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa
bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya.
Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anakanak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang
harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu anak-anak sering mengalami
cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar,
lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka
pada mulut, bibir, rahang, dan mata.
2. Eksploitasi Sosial

20
21

Qur’an Surah Al-Anfal ayat 28.
Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 31.
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Dalam konteks lingkungan sosial masyarakat Indonesia, anaka yang
bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin
serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari
budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia.22
Eksploitasi

sosial

dapat

diartikan

sebagai

segala

bentuk

penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan
terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang
ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak,
penolakan terhadap anak, penghinaan kepada anak, perlakuan negatif pada
anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi
anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan
anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan
mengikat anak. Pada sektor jasa, khususnya hotel dan obyek wisata, anakanak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin
hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang
pada umumnya orang dewasa, sehingga besar terjadinya peluang
mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.
3. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh
seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan
pencabulan,23 eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan
seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa
perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada
pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi
anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan
melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

22

Saiful Saleh, Muhammad Akhir, Op. Cit. Hlm.78-79.
Dewi Ervina, et al, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual
Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010,
Usu Law Journal, Vol.3 No. 2 (Agustus 2020), hlm.183.
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Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau
penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya
“dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu,
Ayom juga memyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan
obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy menyebutkan dampak secara
umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian pada tema yang diteliti. Penulis menemukan beberapa
penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti pada
judul berikut :
Skripsi yang ditulis oleh Aminudin (2018) mahasiswa Universitas Islam
Negeri Alaudin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Acara
Peradilan dan Kekeluargaan yang membahas tentang “Eksploitasi Hak Anak Oleh
Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional”.
Perbedaan dengan penulis yaitu : Dalam judul yang penulis paparkan
berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi dan berbentuk
lapangan tinjauan pustaka yang ditulis oleh Aminudin berbentuk pustaka dan
perbedaan judul penulis langsung menunjukkan pasal yang berkaitan dan efektif
nya penerapan pasal tersebut tinjauan pustaka yang ditulis oleh Aminudin
Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makassar Persfektif
Hukum Nasional.
Skripsi yang ditulis oleh Aslichatus Syarifah (2018) mahasiswa
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan Jinayah Siyasah yang membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap
Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)”.
Perbedaan dengan penulis yaitu : Dalam judul penulis yaitu Efektivitas
Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak (Studi Dinas Sosial Kota Jambi) dimana penulis memfokuskan pada satu
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pasal yaitu pasal 88 Tentang Perlindungan Anak dan efektivitas penerapannya,
sedangkan skripsi yang ditulis oleh Aslichatus Syarifah yaitu tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam
Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun
2017) merujuk kepada persfektif Hukum Islam.
Skripsi yang ditulis oleh Hilmy Nasruddin Salla (2012) mahasiswa
Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan
Sosiologi yang membahas tentang “Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak
Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar)”.
Perbedaan dengan penulis yaitu : Di dalam judul penulis merujuk kepada
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
(Studi Dinas Sosial Kota Jambi), sedangkan skripsi yang ditulis oleh Hilmy
Nasruddin Salla yaitu tentang Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak
Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar). Di dalam 2 judul ini penulis menarik
perbedaan terdapat pada Studi Kasusnya.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang di perlukan
sebagai bahan penyusun skripsi ini, pendekatan penelitian ini menggunakan
metode yuridis empiris.
Yuridis empiris (hukum empiris) yaitu penelitian ini berfokus pada
perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum
dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (actual
behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup
bermasyarakat. 24
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
a. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan
penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Dinas Sosial
Kota Jambi.
b. Waktu penelitian dari Bulan September 2020-Oktober 2020.
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam peneltian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer
dan data sekunder, sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
akan di peroleh secara berhubungan langsung dari sumbernya maupun dari lokasi
objek penelitian lapangan (penelitian secara langsung dari masyarakat yang akan
diteliti).25
Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara,
observasi dan alat lainnya. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan
dengan upaya penelitian di Dinas Sosial Kota Jambi. Bahan Hukum Primer yaitu
terdiri dari :
24

Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi), (Bandung,
Alfabeta, 2017), hlm. 71.
25
Ishaq, Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi), Op Cit, hlm 100..
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1. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Al-Qur’an;
3. KUHP;
4. Observasi;
5. Wawancara, dan lainnya.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain.26 Seperti buku, jurnal, artikel, responden (interview)
dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
Studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan mengajukan
daftar pertanyaan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah :
a. Ketua Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi.
b. Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi.
c. Staf Bagian Umum Dinas Sosial Kota Jambi.
d. Staf-Staf yang Berada di Dinas Sosial Kota Jambi.
c. Sumber Data
Sumber data adalam tempat diperolehnya data. Pada penelitian ini sumber
data yang di gunakan berbentuk informasi-informasi dari Instansi yang berwenang
serta dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penulis yaitu
“Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Dinas Sosial Kota Jambi)”.
D. Unit Analisis Data
Unit analisis data adalah subjek dari penelitian, dalam penelitian ini unit
analisisnya adalah penyimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Dalam
penelitian yuridis empiris ini menggunakan populasi, karena penelitian ini
berangkat pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya di berlakukan ke
populasi, sampel dalam penelitian yuridis empiris ini dinamakan responden, yang
dijadikan responden adalah Pegawai Di Dinas Sosial Kota Jambi, seperti Kabid
26

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari’ah IAIN STS JAMBI dan
Syari’ah Press, 2012), hlm. 45.
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Rehabilitasi Sosial, Sekdis Dinas Sosial Kota Jambi, dan Staf-Staf yang ada di
Dinas Sosial Kota Jambi.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data yang digunakan data yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai berikut :
a. Penelitian Lapangan
Dalam hal yang sama juga, penulis menggunakan teknik penelitian
lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk memudahkan dalam
menghimpunkan data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan
beberapa teknik antara lain :
1. Observasi
Observasi merupakan alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan,
apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku
hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.
Observasi penelitian ini dilakukan pertama kali di persimpangan lampu
merah kota jambi, tempat keramaian, dan mengenai masalah sosial yang terjadi di
tengah masyarakat kota Jambi merujuk pada Dinas Sosial Kota Jambi.
2. Wawancara
Wawancara

(interview)

merupakan

alat

pengumpul

data

untuk

memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan
disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis
dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.
Wawancara adalah percakapan-percakapan yang dilakukan atas dasar
maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh
pewawancara guna mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan
dengan penelitian.27
Wawancara dilakukan menggunakan komunikasi secara langsung, cara
tersebut bertujuan agar data atau informasi yang di butuhkan oleh peneliti menjadi
pasti atau benar. Wawancara tersebut di lakukan dengan menggunakan teknis
27

119.

Ishaq, Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi), Op Cit, hlm. 100-
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secara lisan dengan memenuhi pihak-pihak yang dikatakan bisa memberi
informasi kepada peneliti.
Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kabid
Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Jambi, Sekretaris Dinas Sosial Kota
Jambi, dan juga melakukan kegiatan wawancara bersama dengan staf-staf di
Dinas Sosial Kota Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa
tulisan, gambar, ataupun berbentuk catatan harian. Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah
pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip dan termasuk
buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris (yuridis
empiris) dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.28 Penulis
menganalisis data secara kualitatif yaitu pada data ini akan dimanfaatkan
sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk
menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian yang bersifat secara
kualitatif ini, ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian
yuridis empiris secara kualitatif ini, yaitu :
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu,
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin lama penulisanpenulisan kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan
rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan
polanya, dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
28

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
Kerinci: (STAIN Kerinci Pers; 2015), hlm. 157.
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan
peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.
b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antara kategori dan sejenisnya, dalam hal ini, miles dan hubermen
menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian yuridis empiris secara kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif”.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang
disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan nantinya merupakan
jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat
dan padat kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.
G. Sistematika Penulisan
Secara garis besar penulis skripsi ini menjadi beberapa bagian, yaitu
bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup. Adapun sistematikanya sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan teknik analisis data.
Bab II Metodologi Penelitian
Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian,
jenis dan sumber data, analisis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik
analisis data.
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian di Dinas Sosial Kota
Jambi.
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.
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Bab ini berisi tentang inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar
belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang “Efektivitas
Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak (Studi Dinas Sosial Kota Jambi)”.
Bab V Penutup
Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.
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A. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah penelitian dalam penelitian dilapangan maka penulis
menyusun agenda secara sistematika yang terlihat pada tabel jadwal penelitian
sebagai berikut :
No

Kegiatan

Tahun 2019-2020
Desember Februari

1

Pengajuan

Juli Agustus

Sept

November

x

Judul
2

Pembuatan

X

Proposal
3

Perbaikan

x

dan Seminar
4

Revisi dan

x

Pengesahan
Judul
5

Surat Izin

x

Riset
6

Pengumpulan

x

Data
7

Pengelolaan

x

Data dan
Analisis Data
8

Bimbingan

x

dan
Perbaikan
9

Agenda dan
Perbaikan

x
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Latar Belakang Dinas Sosial Kota Jambi
Pembangunan

di

Bidang

Kesejahteraan

Sosial

bertujuan

untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, guna peningkatan
harkat, martabat dan kualitas hidupnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam
masyarakat.
Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan
munculnya krisis global, krisis multi dimensional yang melanda dunia dan juga
Bangsa Indonesia yang dapat berdampak kepada penurunan pendapatan
masyarakat dan pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya membawa
masyarakat kearah ketidak berdayaan dalam bidang ekonomi maupun sosial
budaya. Sementara itu, dampak yang sangat dirasakan saat ini yaitu meningkatnya
angka kemiskinan dan pengangguran. Bila hal ini tidak ditangani secara serius dan
sungguh-sungguh ke depan akan dikhawatirkan akan timbul permasalahanpermasalahan kesejahteraan sosial yang dapat berpengaruh kepada sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi
sosial, kesenjangan sosial dan sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial).
Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan
yang komperhensif, yang diawali dengan kompilasi data baik data base maupun
profil yang dapat mendiskripsikan gambaran umum kondisi dan situasi Dinas
Sosial Kota Jambi.
B. Landasan Hukum
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota
Jambi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
perencanaan,

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

pelayanan

dan

pembangunan dibidang kesejahteraan sosial yang meliputi : pengembangan dan
ketahanan masyarakat, usaha ekonomi dan teknologi tepat guna, kesejahteraan
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dan bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan ketatausahaan serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perda
Kota Jambi No. 10 Tahun 2008, Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial;
c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;
d. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun
swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
e. Pengendalian kebijakan fasilitas pelaksanaan kesejahteraan sosial;
f. Perumusan dan pengendalian kebijakan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi sosial;
g. Perumusan dan pengendalian kebijakan evaluasi pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
h. Pengembangan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial dalam wilayah kota;
i. Koordinasi,

bimbingan

dan

pembinaan

serta

pengendalian

unit-unit

pelaksanaan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial;
j. Pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
k. Pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga pelayanan sosial pemerintah
dan swasta.
C. Visi & Misi
1. Visi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang keinginan atau cita-cita
suatu organisasi yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Visi Dinas
Sosial Kota Jambi mengacu kepada Visi Kota Jambi menuju BERNAS 2013.
Di dalam Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2008-2013
dimuat Visi Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu : Mewujudkan pelaksanaan
pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikam dengan
kemampuan daerah.
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2. Misi
Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi sebagai
penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya Misi
tersebut.
Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah sesuatu
yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi
yang harus ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Berdasarkan Visi tersebut diatas Dinas Sosial Kota Jambi,
menyatakan Misinya sebagai berikut :
1. Meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan
sosial melalui perluasan jangkauan dan kualitas pembinaan;
2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
kesejahteraan sosial;
3. Membangun kemandirian masyarkat melalui kegiatan pemberdayaan dan
pengenbangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan sistem informasi data ketenagakerjaan di Kota Jambi;
5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
6. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis;
7. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan melalui pengembangan
lembaga ketenagakerjaan;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan kantor pengembangan
usaha SDM.
D. Tugas & Fungsi
1. Tugas
Tugas Dinas Sosial Kota Jambi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang sosial.
2. Fungsi
a. Perumusan,

penetapan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;
b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
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c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
d. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab dinas sosial;
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
dinas sosial di daerah;
h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kesejahteraan
sosial, serta penyuluhan sosial;
i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan dinas sosial; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
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E. Struktur Organisasi

27

BAB IV
PEMBAHASAN
A. Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi.
Berkaitan dengan masalah di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 yang mengenai eksploitasi anak saat ini merupakan masalah yang
sangat kompleks yang harus di perhatikan oleh beberapa lembaga yang
menangani tentang masalah sosial seperti eksploitasi anak oleh orang tua, baik itu
lembaga multidisipliner, multi sektor dan tentunya peran masyarakat secara aktif
yang dilaksanakan secara berkesinambungan, supaya maraknya eksploitasi anak
ini dapat di cegah dan dikurangi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi merupakan unsur Pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan. Dinas Sosial Kota
Jambi saat ini memiliki sipir PNS 34 dan TKK 24 sebagai pelaksana teknis dalam
tugas Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua. 29
Penerapan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Jambi masih belum efektif dikarenakan
Undang-Undang ini masih terselubungi oleh rasa kekeluargaan antara anak dan
orang tua. Karena pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi :
”Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi seksual anak dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta
rupiah)”.30
Dari sanksi eksploitasi anak diatas dapat dikatakan masih belum efektif
karena orang tua masih memiliki tanggung jawab kepada anaknya, dan anak
masih belum bisa untuk berpisah dari anaknya. (ujar Bapak Rekan Budiman, S.H)

29

Dinas Sosial Kota Jambi Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah di Bidang
Sosial dan Tugas Pembantuan.
30
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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Tak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi anak secara ekonomi maupun
secara seksual masih marak terjadi khususnya anak jalanan yang di eksploitasi
oleh orang tua nya untuk meminta-minta atau mengemis di jalanan karena faktor
ekonomi. Baik itu yang di lakukan oleh orang tua maupun orang lain pelaku
eksploitasi anak ini di Kota Jambi belum efektif dalam menerapkan sanksi seperti
Undang-Undang yang berlaku dikarenakan terselubungi oleh rasa kekeluargaan.
Dinas Sosial Kota Jambi adalah tempat penanganan masalah sosial
termasuk kepada anak jalanan yang di eksploitasi oleh orang tuanya sendiri, Dinas
Sosial Kota Jambi sering menangkap atau menahan anak yang sedang memintaminta dijalanan dan juga memberikan pengarahan kepada anak dan kepada orang
tua diberikan peringatan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi akan melaporkan ke
pihak yang berwajib jika masalah eksploitasi ini terjadi kembali. Bahkan bukan
hanya Dinas Sosial Kota Jambi saja yang menangani masalah eksploitasi anak ini
tetapi juga ada Instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP),
dan Lembaga P2TP2A yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jambi.
Tetapi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak ini seperti
pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
masih belum terlaksana karena undang-undang ini susah untuk diterapkan karena
masih tertutup dan terselubungi oleh rasa kekeluargaan.
Maraknya eksploitasi anak khususnya eksploitasi ekonomi anak dilakukan
oleh orang tua kepada anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari data yang
diperoleh penulis melalui wawancara bersama Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kota Jambi Bapak Rekan Budiman, S.H., mengatakan bahwa
eksploitasi anak jalanan di kota Jambi sudah ada sejak tahun 1999 dan sampai saat
ini masih ada di Kota Jambi, tepatnya di persimpangan lampu merah kota Jambi
dan tempat keramaian seperti pasar dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab
terjadinya eksploitasi anak jalanan dari responden, sebagai berikut :
1. Kebutuhan Ekonomi
Dimana orang tua tidak bekerja dalam konteks ini orang tua mengatakan
“kalau saya yang meminta (mengemis) warga atau masyarakat tidak memberikan
saya uang, saya dan keluarga mau makan apa? Jadi, kalau anak saya yang
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meminta di jalanan akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan masyarakat
merasa kasihan terhadap anak saya (umbarnya)”, jadi dapat di simpulkan anak
lebih dapat dikasihani oleh masyarakat untuk diberikan uang, sedangkan orang tua
hanya mendapatkan hasil lebih sedikit dari mengemis tersebut.
2. Faktor Kebiasaan, Kurangnya Pendidikan Orang Tua
Supaya mudah untuk mencari uang maka dari itu orang tua
mengeksploitasi

anaknya

untuk

memenuhi

kebutuhan

sehari-hari

atau

memanfaatkan situasi (jika orang memberikan uang kepada anak maka akan
menjadi Hibah).
3. Faktor Kekerasan
Faktor yang mendorong anak tersebut untuk mengemis yaitu faktor
kekerasan jika anak tersebut tidak mau maka akan di pukuli oleh orang tua nya.
Disini sangat jelas sekali bahwa orang tua yang mengeksploitasi anak nya secara
kekerasan adalah tindakan yang sangat tidak pantas karena anak juga memiki hak
untuk dilindungi. Tetapi balik lagi undang-undang susah untuk memberikan
hukuman karena masih terselubungi dengan kekeluargaan.
4. Untuk Membeli Barang Yang Dilarang (Narkoba)
Seperti narkoba, masalah ini sulit untuk di selidiki, karena anak dibawah
umur yang di eksploitasi oleh orang tua dalam konteks mengemis di jalanan
kurang mengetahui dengan obat-obat terlarang seperti narkotika, psikotropika
maupun obat-obat lainnya. Bapak Rekan Budiman, S.H., pernah mewawancarai
anak jalanan tersebut dan menanyakan “Kamu mengemis uangnya untuk apa
dek?” dan anak tersebut dengan polosnya mengatakan “Untuk orang tua,
membeli yang di hisap-hisap itu pak (mabuk)”. Tidak dapat dipungkiri semakin
maraknya eksploitasi anak jalanan ini di Kota Jambi, maka semakin besar pula
penyalahgunaan narkotika akan terjadi. Lalu, Sipir Dinas Sosial tidak dapat
mengetahui siapa orang tua anak tersebut. Dan anak tersebut di berikan
pembinaan di yayasan panti asuhan di bawah naungan Dinas Sosial Kota Jambi
untuk di berikan pembinaan baik dari luar diri maupun dari dalam diri.
5. Faktor Urbanisasi
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Faktor yang mengacu pada perpindahan wilayah tempat tinggal dari
pedesaan ke kota, dan di iringi dengan faktor kebutuhan ekonomi rendah.
Kebanyakan anak jalanan yang di eksploitasi oleh orang tuanya berasal dari luar
kota jambi, biasanya berasal dari : Padang, Palembang, dan kota lainnya. 31
6. Untuk Bersenang-Senang
Tak dapat dipungkiri bahwa anak jalanan yang mengemis di jalanan hanya
untuk melakukan kesenangan sendiri dikarenakan tidak ada yang melarang dan
mengemis adalah jalan yang cepat untuk mendapatkan uang. Bapak Rekan
Budiman, S.H., juga mengatakan bahwa anak jalanan atau anak yang dieksploitasi
oleh orang tuanya tersebut sebagian bukanlah warga atau masyarakat yang
berpenduduk sebagai warga tetap kota Jambi melainkan adalah warga pendatang
seperti Padang, Palembang, Banyu Lincir dan lainnya. 32
Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan
pemeliharaan anak hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadist
yang memerintahkan dan melindungi kesejahteraan anak, diantaranya, yaitu :
a) Q.S Al-Baqarah (2:233) yang berbunyi :

ُ ۞ َٔ ۡٱن َٕنِ َذ
ُضب َع َۚتَ َٔ َعهَى ۡٱن ًَ ٕۡنُٕ ِد نَّۥ
َ ض ۡۡ ٍَ أَ ۡٔنَ َذُْ ٍَّ َح ٕۡنَ ۡي ٍِ َكب ِيهَ ۡي ِۖ ٍِ نِ ًَ ٍۡ أَ َسا َد أٌَ يُخِ َّى ٱن َّش
ِ ث ي ُۡش
ُ َُّٔف َّل حُ َكه
ضبَٰٓ َّس َٔنِ َذ ُۢةُ ِب َٕنَ ِذَْب َٔ َّل
َ ُف َ َۡفس إِ َّّل ُٔ ۡس ََۡٓ َۚب َّل ح
ِ َۚ ِس ۡصقُٓ ٍَُّ َٔ ِك ۡس َٕحُٓ ٍَُّ ِب ۡٱن ًَ ۡۡش
ۡ
ٞ َُي ٕۡن
اض ِّي ُُۡٓ ًَب َٔحَ َشب ُٔ ٖس فَ ََل
َ َۗ ِد ِي ۡث ُم َرن
َ ِك فَإِ ٌۡ أَ َسا َدا ف
ِ اس
ِ َٕ ٕد نَّ ۥُّ ِب َٕنَ ِذ َۚ ِِۦ َٔ َعهَى ٱن
ٖ ُ ابّل َعٍ حَ َش
ضۡ َُٰٕٓ ْا أَ ۡٔنَ َذ ُكىۡ فَ ََل ُجَُب َح َعهَ ۡي ُكىۡ ِإ َرا َسهًَّۡ خُى
ِ ُجَُب َح َعهَ ۡي ِٓ ًَ َۗب َٔ ِإ ٌۡ أَ َسدحُّىۡ أٌَ ح َۡسخ َۡش
َّ ٌَّ َٱعهَ ًُ َٰٕٓ ْا أ
َّ ُٔف َٔٱحَّقُٕ ْا
ۡ َٔ َٱَّل
ٞ ُ
)٧١١( . يش
َ ُٱَّلَ ِب ًَب ح َۡۡ ًَه
ِ ٌَٕ ب
ِ َۗ َّيبَٰٓ َءاح َۡيخُى ِب ۡٱن ًَ ۡۡش
Artinya : “Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya, ahli warispun (berkewajiban) seperti ini pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan pemusyawaratan antara
keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
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apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan”.33
b) Q.S Al-Isra’ (17:70) yang berbunyi :

ج َٔفَض َّۡهَُُٓىۡ َعهَى
ِ َ۞ َٔنَقَ ۡذ َكشَّيۡ َُب بَُِ َٰٓي َءا َد َو َٔ َح ًَ ۡهَُُٓىۡ فِي ۡٱنبَ ِّش َٔ ۡٱنبَ ۡح ِش َٔ َسص َۡقَُُٓى ِّي ٍَ ٱنطَّيِّب
)٢٧( . ض ٗيَل
ِ يش ِّي ًَّ ٍۡ َخهَ ۡقَُب ح َۡف
ٖ َِكث
Artinya : “dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh
mereka itu suatu dosa yang besar”.34
Meskipun ayat-ayat diatas tidak secara eksplisit menerangkan atau
menegaskan tentang eksploitasi terhadap anak, namun ayat tersebut memberikan
perintah untuk memelihara anak dan merawatnya dengan baik.
Setelah di lihat beberapa ayat dari Al-Qur’an diatas bahwasanya sudah
jelas anak yang masih belum mumayyiz (belum dewasa) tidak boleh dipaksa
bekerja apalagi disuruh turun kejalanan mencari uang demi memenuhi ekonomi
keluarga.
B. Kendala Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Menerapkan Pasal 88 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Mengenai kendala yang di dapatkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi penulis
melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Jambi
Bapak Rekan Budiman, S.H. Adapun kendala-kendalanya sebagai berikut :
1. Masyarakat khususnya orang tua yang mengeksploitasi anaknya masih belum
memahami apa itu eksploitasi anak dan masih belum mengetahui sanksi dari
perbuatan eksploitasi anak tersebut;
2. Masyarakat tidak mematuhi atau mentaati Undang-Undang yang berlaku
bahwa mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual itu ada
sanksinya;
3. Kurangnya respon masyarakat dalam menaangani permasalahan eksploitasi
anak, karena orang tua maupun orang lain acuh tak acuh terhadap apa yang di
himbaukan kepada mereka;
33
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Q.S. Al Baqarah Ayat 233.
Q.S. Al-Isra’ Ayat 70.
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4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini masih
terselubungi oleh rasa kekeluargaan antara anak dan orang tua;
5. Penerapan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak ini sangat berat hukumannya dan tidak dapat di terapkan di
Kota Jambi karena orang tua masih mempunyai tanggung jawab kepada anak
nya tersebut;
6. Msayarakat menganggap bahwa dia tidak dapat dikenakan sanksi karena orang
tua dan anak mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat maka dari itu pasal 88
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tidak dapat di terapkan di Kota
Jambi;
7. Kurangnya keaktifan Lembaga atau Instansi yang mengatur masalah
perlindungan anak ini di kota Jambi, maka dari itu semakin maraknya
eksploitasi anak ini.
8. Masyarakat masih memberikan harta (uang) kepada anak yang di eksploitasi
oleh orang tuanya secara ekonomi (mengemis). Karena himbauan dari Dinas
Sosial untuk tidak memberikan harta (uang) kepada pengemis masih
terselubung tidak berjalan dengan semestinya.
Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal
13 ayat (1) huruf b UU 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa setiap anak selama
dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari
perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.35
Dan sanksi yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap orang yang
mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00. (dua ratus
juta rupiah)”.36

35
36

Pasal 13 (1) Huruf b UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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Sedangkan pengertian “eksploitasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemanfaatan untuk
keuntungan diri sendiri, penghisapan, penyalahgunaan, pemerasan atas diri orang
lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan
tindakan yang tidak dapat dibenarkan.37
Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau
belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana
kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari
orang tua mereka, meskipun yang bersangkutan telah dewasa.
Pada Bab XIA Larangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pada pasal 76B yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan
yang salah atau penelantaran”.38
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.39
Bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO
No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan Pasal 3 huruf a Konvensi No.182 Mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak dalam Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2000 menguraikan
bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung
pengertian :
37
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a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan
serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau
wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk
produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang,
khususnya untuk produksi dan perdangan obat-obatan sebagaimana diatur
dalam perjanjian internasional yang relevan;
d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.40
C. Upaya Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Menerapkan Pasal 88 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
1. Mensosialisasikan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama
pada ancaman atas tindakan pidana terhadap anak. Tindakan yang dilakukan
oleh orang tua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan.
Dengan cara memperalat, memanfaatkan atau memeras anak tidaklah sangat
manusiawi, mempekerjakan anak dibawah umur pelaku dapat dijerat dengan
Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2003, setiap orang yang mengeksploitasi
ekonomi seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah).
2. Memikirkan pemenuhan jaminan kebutuhannya untuk membebaskan
mereka dari kemiskinan sehingga tidak turun ke jalan. (Bisa dengan cara
memberikan tempat tinggal, fasilitas belajar atau sarana usaha).
3. Orang tua dan masyarakat juga harus mendapat pengetahuan dan
pemahaman tentang HAM. Pencegahan dan intervensi dini di tingkat

40

Pasal 3 huruf a Konvensi No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Lampiran UU Nomor 1
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keluarga dan komunitas dapat mengurangi resiko anak menjadi korban
eksploitasi.
4. Otonomi daerah hendaknya mampu mendorong pemerintah daerah
membuka kesempatan kerja, terutama di pedesaan, dalam upaya
memperbaiki ekonomi keluarga.
5. Dinas Sosial Kota Jambi Bekerja sama dengan Instansi Terkait untuk
menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak seperti : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi,
P2TP2A, dan instansi lainnya yang mengatur sanksi Eksploitasi Anak ini.
6. Memberikan pengarahan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan
eksploitasi anak, dikarenakan eksploitasi terhadap anak ini sudah ada
sanksinya. Maka dari itu Dinas Sosial Kota Jambi berusaha semaksimal
mungkin untuk seluruh warga khusus nya Kota Jambi supaya jangan sampai
terjadi eksploitasi anak jalanan oleh orang tua ini dan perilaku ini dapat
dikurangi.
7. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan harta (uang)
kepada anak jalanan secara langsung dikarenakan semakin banyaknya
masyarakat

yang

merespon/memberikan

uang

terhadap

anak

jalanan/pengemis tersebut maka semakin dia akan selalu mengemis karena
dengan cara mengemis mereka mendapatkan uang dengan cepat. Dinas
Sosial Kota Jambi menyarankan kepada masyarakat jika ingin memberikan
uang maka berikanlah ke tempat yang memang sudah di tentukan oleh
Dinas Sosial Kota Jambi, Seperti : BAZNAS, Rumah Ibadah, dan Panti
Sosial yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk anak-anak yang
layak di berikan bantuan.
8. Dinas Sosial Kota Jambi turun langsung kejalan untuk melihat
perkembangan eksploitasi anak jalanan yang ada di Kota Jambi, dan
melakukan pemeriksaan dan penangkapan jika terlihat ekploitasi anak di
Kota Jambi untuk di wawancarai dan diberikan pengarahan yang terbaik
untuk anak dan orang tua.
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9. Pantau dan mencari para pengorganisir anak jalanan, tujuan dan motivasinya
untuk apa. dan berupaya mecegah orang tua atau anak jalanan bekerja
dengan cara mengemis.41
Dengan berbagai upaya diatas, diharapkan penerapan terhadap Pasal 88
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dapat
berjalan efektif dengan semestinya khususnya di Kota Jambi.

41

Kabid rehsos, Bapak Rekan Budiman, S.H.

37

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Efektivitas Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak di Kota Jambi Menurut Kepala Bidang Dinas
Sosial Kota Jambi masih belum efektif dikarenakan pasal tersebut masih
terselubungi oleh rasa kekeluargaan antara anak dan orang tua. Dan orang
tua masih mempunyai kewajiban atas anaknya dan anaknya masih belum
bisa untuk berpisah dari orangtuanya hanya saja orang tua harus diberikan
peringatan supaya tidak mempekerjakan anak dibawah umur karena itu
termasuk perilaku yang dapat dipidana dan sudah ada Undang-Undang yang
mengatur sanksi kejahatan eksploitasi anak tersebut.
2. Kendala yang di hadapi dalam Penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Jambi yaitu masyarakat
tidak mentaati undang-undang yang berlaku dan kurangnya respon dari
masyarakat, perpindahan masyarakat dari desa ke kota dan bukan dari warga
asli kota Jambi, masyarakat masih memberikan harta atau uang kepada anak
yang dieksploitasi orang tua nya, maka dari itu semakin marak terjadi
eksploitasi anak ini. Karena dengan cara mengemislah cara cepat untuk
mendapatkan uang.
3. Upaya Dinas Sosial dalam Menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa
perbuatan eksploitasi anak itu ada sanksinya, bekerja sama dengan instansi
lain seperti Satpol PP, P2TP2A dan lainnya yang bisa melakukan dan
membantu menerapkan Pasal 88 ini supaya dapat berjalan dengan efektif
dan dapat memberikan harapan yang baik untuk kota Jambi di masa yang
akan datan, memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang
ekonominya rendah dan lain sebagainya.
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B. Saran
Pemerintah terkhusus Kota Jambi harus memberikan perhatian yang lebih
serius terhadap berbagai kasus eksploitasi anak dengan lebih mengefektifkan
sanksi terhadap para pelanggar. Bukan hanya diberikan peringatan atau di tangkap
sementara selain itu perlu mengoptimalkan kinerja dari aparat penegak hukum dan
Pemerintah.
Untuk masyarakat terkhusus di Kota Jambi mari kita lebih meningkatkan
rasa peduli terhadap orang yang lebih membutuhkan dan segera memberikan
nasihat bagi orang yang mengeksploitasi anak tersebut maka dari itu ada baiknya
kita sebagai masyarakat harus mempunyai rasa peduli, rasa simpati dan tidak
mementingkan ego sendiri.
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Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal.
Saleh Saiful, Muhammad Akhir, Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung, Jurnal
Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iv No. 1, Mei 2020.
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1).
Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Pasal 49 Ayat (2) tentang Konvensi Hak
Anak.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

40

Pasal 88 Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan tentang
Perlindungan Anak.
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 Bab II Asas dan
Tujuan.
Pasal 3 huruf a Konvensi No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam
Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2000.
C. Internet
Skripsi yang ditulis oleh Aminudin (2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri
Alaudin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Acara
Peradilah dan Kekeluargaan yang membahas tentang Eksploitasi Hak Anak
Oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum
Nasional;
Skripsi yang ditulis oleh Aslichatus Syarifah (2018) mahasiswa Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah
Siyasah yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi
Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di
Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017);
Skripsi yang ditulis oleh Hilmy Nasruddin Salla (2012) mahasiswa Universitas
Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Jurusan
Sosiologi yang membahas tentang Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus
Anak Jalanan di Pantai Losari Kota Makassar).
http://www.pikiranrakyat.com di kutip pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20:59.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi di kutip pada tanggal 23 Juli 2020
Pukul 11:17 WIB.
http://latifanurul96.blogspot.com/2016/06/contoh-dan-solusi-eksploitasianak.html?m=1 di kutip tanggal 13 September 2020 pukul 13.31 WIB.
https://jamberita.com/read/2020/03/18/5957677/amankan-anak-dibawah-umurngemis-di-jalanan-kabid-rehabilitas-dinsos-kota-jambi-kesal.
D. Lain-lainnya
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Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Rekan Budiman,
S.H. pada tanggal 30 Juli 2020.
Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi Bapak Ir. Hasya Yanto
pada tanggal 15 Agustus 2020.
Wawancara bersama Staf-staf Dinas Sosial Kota Jambi (kak Hana dan lain-lain).
Observasi di Lingkungan Kota Jambi terutama di Persimpangan Lampu Merah
Kota Jambi, pada tanggal 30 Juli 2020.
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LAMPIRAN DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN
DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Wawancara Di Dinas Sosial Kota Jambi
1.

Bagaimana efektivitas penerapan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Jambi ?

2.

Efektif atau tidak penerapannya?

3.

Mengapa tidak efektif penerapan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindugan Anak di Kota Jambi?

4.

Selain Dinas Sosial lembaga apa saja yang menangani terjadinya eksploitasi
anak ini pak?

5.

Apa saja kendala yang di dapatkan dalam menerapkan pasal 88 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini pak?

6.

Disebabkan oleh apa kendala tersebut pak?

7.

Apa saja upaya yang dilakukan dalam menerapkan pasal 88 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di masa yang akan datang
pak?
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Lampiran 2
Survey Lokasi Penelitian dan Mengantar Surat Izin Penelitian

Gambar. 0.1 & 0.2 Survey Lokasi Penelitian & Mengantar Surat Izin Riset di
Bagian Umum Dinas Sosial Kota Jambi
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Lampiran 3
Dokumentasi bersama Sekdis & Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Jambi

Gambar. 0.3 & 0.4 Bersama Sekretaris & Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Jambi
Bapak Rekan Budiman, S.H.
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Lampiran 4
Dokumentasi Penangkapan Anak Jalanan Korban Eksploitasi &
Wawancara Bersama Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Jambi

Gambar. 0.5 & 0.6 Penangkapan Anak Jalanan & Wawancara Bersama Bapak
Kabid Rehabilitasi Sosial Bapak Rekan Budiman S.H. Dinas Sosial Kota Jambi
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Lampiran 5
Penyitaan Barang Anak Jalanan di Kota Jambi & Wawancara bersama
Kabid Rehsos Dinas Sosial Kota Jamb

Gambar. 0.7 & 0.8 Barang Sitaan Pengamen Anak Jalanan & Wawancara Bersama Kabid
Rehsos Dinas Sosial Kota Jambi Bapak Rekan Budiman, S.H.
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Lampiran 6
Himbauan Kepada Masyarakat dari Dinas Sosial & Gambar Pertanyaan
Wawancara

Gambar. 0.9 & 10 Himbauan Untuk Masyarakat Kota Jambi Dari Dinas Sosial
Kota Jambi & Catatan Pertanyaan Wawancara di Dinas Sosial Kota Jambi
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Lampiran 7
Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua dan Rekapitulasi Jumlah Anak
yang Terdaftar di Dinas Sosial Kota Jambi

Gambar 11 & 12 Penangkapan Anak Akibat Eksploitasi Oleh Orang Tua dan
Rekapitulasi Jumlah Anak yang Terdafatar di Dinas Sosial Kota Jambi
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