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PARTISPASI PEMERINTAH DAERAH DI DALAM PERLINDUNGAN 
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ABSTRAK 

Anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa, sudah seharusnya 

pemerintah daerah mengambil tempat untuk memenuhi perlindungan anak yang 

berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali 

bersentuhan kansung dengan anak, harusnya mempunyai pola serta konsep 

pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. 

Perlindungan anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dan didalam 

konstitutional Indonesia pun hal ini jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya 

perlindungan anak, akan membawa kehancuran bagi kemajuan dan perkembangan 

bangsa Indonesia. Karena negara ini kedepannya terletak di tangan seorang anak. 
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A. PENDAHULUAN 

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki 

komitmen besar bagi perlindungan anak. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub 

dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi juga memberikan 

atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat (2) 

menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".  

Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun 

berada tidak mendapat perlindungan Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak 
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Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di 

manapun. 

Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orang tuanya. Keberadaannya 

diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia. Semua orang 

tua mengharapkan memiliki anak sehat, membanggakan dan sempurna, akan tetapi 

terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Sebagian orangtua 

mendapatkan anak yang diinginkannya dan sebagian lagi tidak
2
. Anak yang lahir dari 

perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya adalah anak kandung yang sah. Ada 

kemungkinan dalam hidupnya ada seorang anak mengikuti ayah dan ibu yang 

melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu kandung tanpa ayah kandung 

atau mungkin juga mengikuti ayah kandung tanpa ibu kandung3.  

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial 

budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. 

Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan 

mempengaruhi pola asuh orangtua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum 

dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan 

dalam masyarakat kita.  

Pertama, anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja 

atau elite penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti oleh komunitas penyangga 

keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga priayi. Persektif anak sebagai nilai 

sejarah berarti anak harus menruskan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunan. 

Raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat pada masa lalu sangat membanggakan 

anak laki-laki, karena secara tradisi laki-lakilah yang bisa menggantikan posisinya 

sebagai raja. Karena itu, anak laki-laki dianggap lebih bernilai dalam dimensi 

kekuasaan dan kesejarahan. Seseorang merasa lebih bangga memiliki anak laki-laki 

karena orangtua merasa akan lebih terlindungi dan teramankan atas aset yang 
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dimiliki, baik aset fisik maupun aset nonfisik. Hal yang sama terjadi pada dunia 

kepesantrenan. Sejak anak-anak, putra seorang kiai dikirim ke pesantren lain dan 

setelah dianggap cukup matang, sang anak akan dipanggil pulang untuk meneruskan 

penyelenggaraan pondok pesantren sang ayah. Tradisi ini masih berlansung sampai 

sekarang. Putra kiai tidak belajar dari ayahnya lansung atau di pesentrennya sendiri, 

tetapi menempuh pendidikan di pesantren lainnya4. 

Kedua, anak sebagai nilai ekonomi. Nilai tumbuh pada lapisan masyarakat 

umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh, nelayan dan sebagainya. Anak 

dipandang sebagai nilai ekonomi, karena dari anak-anak akan membantu menyangga 

kehidupan ekonomi keluarga, apabila orangtua mereka sudah beranjak tua. Dalam 

masyarakat jawa ada ungkapan “banyak anak banyak rezeki” hal ini karena 

konteksnya bahwa setiap anak akan dipekerjakan sehingga menghasilkan rezeki 

untuk keluarga. Dalam realitas sosial, anak-anak di pedesaan sejak usia sangat awal 

sudah membantu orangtua ikut membawa dagangan ke pasar, mencangkul di sawah, 

menyiangi rumput di kebun dan pada saat panen anak-anak dikerahkan untuk ikut 

memanen hasil pertaniannya sehingga banyak diantara mereka yang meninggalkan 

bangku sekolah. Karena nilai anak adalah pada nilai ekonomi, anak diangap 

bermanfaat kalau membantu meringankan orangtua, seperti merumput, mencari kayu 

bakar, mengambil air di sumur, tetapi juga bekerja di sektor formal. Tidak jarang 

mereka bekerja pada area yang membahayakan dan membunuh masa depan anak-

anak, yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan terburuk. Karena nilai anak adalah 

pada nilai ekonomi, anak dianggap bermanfaat kalau memberikan sumbangan kepada 

keluarga
5
. 

Penjelasan anak dan nilai anak semakin ironi, dimana dari hari ke hari, kasus 

kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan dan parahnya 

kekerasan-kekerasan terhadap seksual sebagai kasus yang paling kerap muncul di 

                                                           
4
 Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Terhadap 
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tengah-tengah masyarakat disamping kekerasan fisikis. Anak dengan mudah menjadi 

korban kekerasan karena berada pada posisi yang lemah. Selain lemah fisik, 

kepolosan dan keluguan pada anak semakin memuluskan jalan pelaku untuk 

melancarkan aksinya, sehingga banyak anak yang menjadi korban. Saat ini kekerasan 

anak di Indonesia cukup tinggi dan bahkan riilnya, jumlah kasus tersebut lebih 

banyak dari pada yang terungkap ke permukaan. Hal itu karena masih banyak orang 

tua yang tak mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh anaknya pada pihak 

yang berwajib atau lembaga perlindungan anak, karena malu dan menganggap hal itu 

aib
6
.Jika hal ini dibiarkan terus, tanpa ada antisipasi yang jelas, jumlah kasus 

kekerasan ini nantinya akan semakin bertambah dan cita-cita untuk mewujudkan 

perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa tentu hanya berada dalam angan-

angan saja. Sehingga imbasnya kita akan kehilangan generasi muda.  

Atas hal tersebut pemerintah daerah sebagai pihak awal dari pemerintahan 

yang harusnya melindungi anak, haruslah bersikapa aktif dan responsif. Hal ini harus 

bisa terwujud dengan upaya-upaya pemerintah daerah yang harus giat 

mengkampanyekan masalah perlindungan anak, di setiap lini kehidupan masayrakat 

di daerahnya masing-masing. Dimana hal ini bisa dimulai dari pengaturan tentang 

perlindungan anak yang harusnya mengatur secara kompleks dan menghidupkan 

lembaga-lembaga perlindungan anak yang bertugas untuk megawal pemenuhan hak 

anak ini. 

Darurat perlindungan anak menjadi suatu fenomena pada tahun 2015, dimana 

banyak kasus-kasus anak yang mencengangkan masyarakat dan pemrintah Indonesia, 

bahkan dunia juga turun melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia, sebaga 

salah satu perlindungan anak yang cukup rawan. Dimana perlindungan anak ini 

seperti nya hanya kuat terhadap tekstual saja, bukan konseptual. Atas dasar hal itu 

tulisan ini mencoba memberikan gagasan dan konsep pengaturan perlindungan anak 
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oleh pemerintah daerah serta hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah 

daerah didalam pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas rumusan 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengaturan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sudah 

berkelanjutan? 

2. Bagaimana gagasan menata pola perlindungan anak oleh pemerintah daerah 

yang berkelanjutan? 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Daerah Yang 

Berkelanjutan 

Kenakalan anak diartikan dengan kejahatan yang dilakukan anak. Apabila kita 

bicara kejahatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum 

dan diberi sanksi berupa pidana atau nestapa atau kesengsaraan bagi siapa yang 

melanggar. Masalah anak adalah komplek sehingga menarik untuk dilakukan 

penelitian, apalagi pada saat ini kejahatan anak atau kriminilitas anak menunjukan 

presentase yang cukup memprihatinkan, dimana menimbulkan dampak yang negatif, 

baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal diatas 

disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, 

serta ia tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena 

lepas kendali, kenekalan remaja sudah menjadi tindak pidana dan kejahatan, sehingga 

perbuatan tersebut tidak dapat ditoleris lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus 

berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempetanggunjawabkan 

perbuatannya
7
.  

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

Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak 
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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). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan 

dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan 

jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai 

dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam 

melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus 

didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan 

perlindungan atas Hak Anak
8
. 

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara 

substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang 

berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban 

eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban 

kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, 

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang.  

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak 

asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh 

dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat 

berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan 

perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya 

kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, 

memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan 

Perlindungan Anak
9
. 

Pengaturan tentang perlindungan anak ini diperbaharui lagi dengan Undang-

Undang nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak
10

. Dimana hal ini memberikan dampak, bahwa 

peran pemerintah daerah juga harus lebih aktif lagi untuk melindungi dan memenuhi 

perlindugan anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) bahwa perlindungan 

Anak adalah 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 diskriminasi. 

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah 

penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11

 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Urgensi perlindungan anak oleh pemerintah daerah bisa dilihat dengan terjadinya Revisi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu ide di tengah 

maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, menerima 

banyak laporan dari masyarakat yang anggota keluarganya yang menjadi korban pelanggaran 

perlindungan hukum anak. Hal ini pun terwujud dengan direvisinya undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 53 tahun 2014. 
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Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Didalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak 

asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, 

Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai 

unsur penyelengara pemerintahan. 

Hal diatas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah 

Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama didalam perkembangannya menuju 

dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, 

Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU PA bahwa Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelangaraan perlindungan anak. 

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan 

dijalankan oleh Pemerintah Darerah sesuai amandat dari UU PA, adalah
12

: 

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam 

perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelansungan hidup 

manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak 

tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), agar perlindungan 

anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan 

bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount 

importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan 

menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan 

mengalami banyak batu sandungan. 

                                                                                                                                                                      

Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
12

 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, 

Bandung hlm. 71-72. 
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c. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach), perlindungan anak mengacu 

pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai 

sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu 

dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui 

ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan 

kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, 

sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacacatan dan penyakit. 

d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro 

maupun mikro, yang lansung maupun tidak lansung. Kemiskinan, 

perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang 

menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang 

penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sector, 

terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah 

perjuangan yang membutuhkan sumbagan semua orang di semua tingkatan. 

 

Dalam Pasal 21 UU PA menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban 

dan bertangung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, 

urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak 

Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan 

menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung 

jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. 

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan 

sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan 

melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.  

Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana, prasarana
13

, dan ketersediaan, seperti yang dijelaskan 

didalam Pasal 22 UU PA. 

                                                           
13
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Pasal 23 dan 24 UU PA menjelasakan peran Pemerintah Daerah, didalam 

perlindungan anak lebih lanjut yaitu: 

a) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang 

lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;  

b) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

c) Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; 

 

Didalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah 

harus melaksanakan pengawasan lansung terhadap perlindungan hak anak, selain 

pengawasan perlindungan hak anak yang tertuang dari tanggung jawab dan kewajiban 

dari pemerintah daerah yang telah dijelaskan diatas, pengawasan pemerintah daerah 

juga tekait dalam hal berikut ini yaitu: 

a) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pengangkatan Anak (Pasal 41) yang selanjutnya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (Pasal 41 A); 

b) Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya 

yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi 

Anak (Pasal 43); 

c) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat 

kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44); 

d) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tanggung jawab menjaga kesehatan Anak 

dan merawat Anak sejak dalam kandungan apabila Orang Tua dan Keluarga 

yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45); 

e) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu 

kesehatan dan tumbuh kembang Anak, terhadap hal ini Pemerintah Daerah 

harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak (Pasal 45 B); 

f) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari 

penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan 

kecacatan (Pasal 46); 

g) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ 

tubuhnya
14

 untuk pihak lain (Pasal 47); 

                                                                                                                                                                      

lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, 

ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis 

penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah. 
14

 Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan: a) pengambilan organ tubuh Anak 
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h) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

(sembilan) tahun untuk semua Anak (Pasal 48); 

i) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49); 

j) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan 

dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga 

kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah 

terpencil (Pasal 53); 

k) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan 

rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar 

lembaga
15

 (Pasal 55); 

l) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan 

wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: a) berpartisipasi; 

b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan 

agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan 

tahapan usia dan perkembangan Anak; d) bebas berserikat dan berkumpul; e) 

bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; 

dan f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan 

keselamatan. (Pasal 56); 

m) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, 

dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan (Pasal 58); 

n) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak
16

 (Pasal 59); 

o) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan
17

 

Perlindungan Anak (Pasal 71E); 

                                                                                                                                                                      

dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; b) jual beli organ dan/atau 

jaringan tubuh Anak; c) penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa 

seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak. 
15

 Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat, Untuk menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat 

mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hlm penyelenggaraan 

pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial 
16

 Perlindungan Khusus tersebut kepada Anak dengan kriteria sebagai berikut: a) Anak dalam situasi 

darurat; b) Anak yang berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) 

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) Anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f) Anak yang menjadi korban 

pornografi; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 

i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j) Anak korban kejahatan seksual; k) Anak korban 

jaringan terorisme; l) Anak Penyandang Disabilitas; m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari 

pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Penjelasan lebih rinci selanjutnya bisa dilihat didalam 

Pasal 59 A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 

68, Pasal 69, Pasal 69 A, Pasal 69 B, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D. 
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2.  Gagasan Menata Pola Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Daerah Yang 

Berkelanjutan 

Konsep “berkelanjutan” merupakan suatu konsep yang sering digunakan 

dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan, yang dikaitkan dengan 

pembangunan berkelanjutan (suistainable development). Pembentukan peraturan 

perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan 

mempersyaratkan kepastian, konsistensi dan kepercayaan
18

. Selaras dengan konsep 

tersebut maka menata pola perlindungan anak oleh pemerintah harus berkelanjutan, 

karena dengan menggunakan konsep ini, perlindungan di setiap daerah akan 

berlansung secara terus menerus. 

Jenis, besaran, dan kompleksitas masalah anak, khususnya anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus menunjukkan bahwa masalah ini merupakan 

masalah bangsa secara keseluruhan. Tanpa kebijakan, program dan pelayanan sosial 

yang tepat, dengan didukung dana, sarana, prasarana serta tenaga pelaksana yang 

memadai, masalah tersebut akan berdampak negatif terhadap perkembangan 

masyarakat dimasa depan. Kendala lain yang dihadapi dalam penanganan masalah 

tersebut adalah kurangnya data dan informasi akurat dan terkini tentang jumlah, 

lokasi dan karakteristik penyandang masalah anak yang memerlukan perlindungan 

khusus
19

. 

Atas hal itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan teknis seperti 

memantapkan kebijakan dan program tentang perlindungan kesejahteraan sosial anak 

dan juga membangun dan mengembangkan sistem informasi tentang anak yang 

                                                                                                                                                                      
17

 Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c) sumber dana lain yang sah dan 

tidak mengikat, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
18

 Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 2, 

2009, hlm. 12-13. 
19

 Hal yang kerap luput yaitu, anak tak mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam keluarga. Dengan 

demikian, perhatian untuk pemenuhan hak-haknya tergolong belum memenuhi harapan. Prinsip 

pengasuhan anak yaitu nondiskriminasi; menjamin hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; 

kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak. 
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memerlukan perlindungan khusus20. Adapun strategi dalam pencapaian perlindungan 

anak ini oleh pemerintah daerah bisa melakukan strategi-strategi sebagai berikut: 1) 

Penyediaan perangkat hukum dan penegakannya yang terkait dengan perlindungan 

anak; 2) mengembangkan janngan kerja antara semua pihak yang terkait dengan 

perlindungan anak; 3) revitalisasi lembaga yang terkait dengan permasalahan anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus; 4) peningkatan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat maupun lembaga dalam upaya perlindungan anak; 5) pemberian jaminan, 

dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk 

terjaminnya pemenuhan hak-hak mereka; serta 6) meningkatkan mutu pelayanan 

sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. 

Ada baiknya pemerintah daerah sedari kini, membuat pola perlindungan anak, 

sehingga wujud berkelanjutan terhadap perlindungan anak ini dapat berjalan sesuai 

dengan keinginan manusia pada umumnya. Pola itu dapat digagaskan dalam beberapa 

bentuk pola dibawah ini, yaitu: 

(1) Pola asuh keluarga dan keluarga ramah anak 

Pola Pola asuh keluarga menjadi salah satu faktor pencegah kekerasan terhadap 

anak. Fondasi utama keluarga menciptakan anak unggul sangat minim. Sudah 

saatnya keluarga mengambil peran atau tanggung jawab untuk perlindungan dan 

pengembangan anak ke depannya
21

. Dalam konteks pengasuhan ada tiga jenis 

pola asuh, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Orang tua yang otoriter akan 

menjadikan dirinya sebagai pusat dalam relasinya dengan anak. Anak dianggap 

individu yang tidak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya dan berproses 

                                                           
20

 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus, dalam 

hal ini anak korban perlakukan salah dan tindak kekerasan, eksploitasi secara fisik dan/atau seksual 

serta ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak komunitas adat 

terpencil dan kelompok minoritas, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat, 

serta penelantaran. 
21

 Walaupun faktor ekonomi memang menjadi salah satu hal timbulnya kekerasan seksual terhadap 

anak-anak. Namun itu bukanlah hal yang utama. Di sisi lain, pengawasan di keluarga terhadap anak-

anak pun sangat minim. Walaupun faktor ekonomi juga dapat menjadikan seseorang sebagai korban 

atau pelaku 
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bersama dalam pengasuhan. Sedangkan orang tua yang permisif cenderung 

mengiyakan semua keinginan anak padahal anak masih membutuhkan panduan 

menilai suatu hal, butuh dipandu diarahkan dan diingatkan jika ada hal yang 

menyimpang. Adapun orang tua yang demokratis akan memberikan kesempatan 

anak bereksperimen, didengarkan pendapatnya, dan tetap mendapatkan arahan 

dan pengawasan sehingga anak akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik. 

Pola asuh sangat berpengaruh pada kepribadian anak, apakah anak akan menjadi 

anak yang penakut, tidak mandiri, atau sangat agresif, sangat tergantung dari 

bagaimana relasi orang tua dan anak. Data penelitian diatas menjadi bukti bahwa 

pengasuhan orang tua sangat berpengaruh pada anak. Kontrol orang tua menjadi 

kunci bagaimana kondisi anak. Walhasil, pengasuhan berkualitas menjadi kunci 

dari kualitas sumber daya manusia Indonesia
22

. Selain itu bangsa yang besar dan 

berperadaban ditentukan oleh kualitas keluarganya, ni patut dijadikan sebagai 

spirit membangun keluarga ramah anak. 

(2) Pola pendidikan 

Problematika kekerasan terhadap anak di sekolah harus segera diakhiri. Negara, 

pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara perlindungan anak, perlu 

melakukan langkah segera untuk mengatasinya, langkah-langkahnya antra lain: 

Pertama, tingginya angka kekerasan terhadap anak di sekolah menunjukkan 

tingginya pelanggaran hak anak. Negara dalam hal ini perlu langkah segara agar 

kekerasan dapat diakhiri. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah penerbitan 

peraturan minimal peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat 

imperatif untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Kedua, 

khittah sekolah sebagai lembaga pendidikan sarat dengan penyemai nilai-nilai 

luhur. Namun tampaknya dewasa ini tak jarang tergerus oleh paradigma 

persekolahan yang kering dengan nilai, namun penuh dengan target-target dan 

                                                           
22

 KPAI, Potret Kekerasan Terhadap Anak Dan Pola Asuh Anak Di Manggarai Nusa Tenggara Timur, 

Lihat dalam: http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kekerasan-terhadap-anak-dan-pola-asuh-anak-di-

manggarai-nusa-tenggara-timur/. 
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beban. Hakikat pendidikan telah bergeser menjadi persekolahan. Akar kekerasan 

tak dicerabut, seringkali fokus pada hilir dan lupa pada hulu. Maka manajemen 

sekolah berbasis perlindungan anak perlu segera menjadi kebijakan nasional. 

Ketiga, kekerasan terhadap anak di sekolah selama ini masih kurang mendapat 

perhatian dari para stakeholder pendidikan, jauh berbeda dengan perhatian 

terhadap pencapaian prestasi akademik atau pemenuhan sarana dan prasarana 

fisik. Padahal, dampak kekerasan sangat serius terhadap anak. Oleh karena itu, 

pendekatan manajemen sekolah harus holistik dan didekati dengan berbagai 

perspektif, tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga penguatan 

keterampilan karakter serta memastikan perlindungan anak terwujud di semua 

sekolah. Ketersediaan norma ramah anak, penguatan perspektif tenaga pendidik 

dan kependidikan tentang perlindungan anak, pelibatan anak dalam perumusan 

norma sekolah serta budaya ramah anak diantara indikator dasar upaya pemastian 

perlindungan anak dioperasionalkan di lingkungan sekolah. Keempat, 

pendisiplinan anak seringkali justru menjadi referensi bagi anak untuk 

melakukan hal yang sama pada teman sebayanya atau kepada yang lebih muda. 

MOS yang penuh kekerasan adalah salah satu bukti konkretnya. Pengalaman 

menjadi korban kekerasan dapat mendorong anak menjadi pelaku kekerasan, dari 

yang ringan hingga menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). 

Merujuk pada pendapat Sigmund Freud, anak akan memperlakukan orang lain di 

masa dewasa seperti ketika ia diperlakukan orang lain pada masa anak-anak 

Dengan demikian, pengembangan disiplin positif perlu segera dikembangkan di 

seluruh sekolah agar tradisi kekerasan terbungkus pendisiplinan tak lagi 

mengakar dalam dunia pendidikan. Kelima, otonomi daerah dan otonomi 

sekolah merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penghapusan kekerasan di 

sekolah secara nasional. Dalam banyak kasus masalah kekerasan di wilayah atau 

sekolah tertentu tidak bisa disentuh dan diselesaikan karena pemaknaan otonomi 

ini. Bahkan tidak jarang anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, 

mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan-kekerasan yang lain, justru 
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oleh sekolah atau pemegang otoritas kebijakan pendidikan di daerahnya. Dengan 

demikian, penerbitan peraturan daerah yang berwawasan perlindungan anak 

perlu segera dilakukan agar tak ada celah sekecilpun penyelenggara pendidikan 

melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak usia sekolah. Keenam, 

banyaknya tayangan televisi, film dan gambar yang memuat konten kekerasan 

membuat anak belajar kekerasan setiap saat. Kemajuan teknologi informasi 

sangat memudahkan anak mengakses konten kekerasan, demikian pula game on-

line banyak mengeksploitasi kekerasan. Semua ini sudah menjadi konsumsi anak 

sejak usia dini. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah 

perlu memaksimalkan proteksi agar anak tak menjadi korban dari bisnis yang 

bemuatan kekerasan. Ketujuh, tingginya tingkat kesibukan orangtua dewasa ini 

cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai pelaksana sub kontrak 

pendidikan anak. Sementara posisi orang tua sendiri tak lebih sekadar berfungsi 

sebagai penyandang dana. Keadaan ini menyebabkan anak kurang mendapatkan 

perhatian di rumah, dan menanggung beban berat di sekolah, yang memicu 

mudahnya anak tersulut melakukan kekerasan. Oleh karena itu, sinergi orangtua 

dan sekolah perlu dimaksimalkan agar tumbuh kembang anak dapat terfasilitasi, 

terpantau dan terkontrol dengan baik
23

. 

(3) Pelatihan Bagi Calon Pengantin Untuk Membenahi Pola Pengasuhan 

Selama pola pengasuhan anak belum mengakomodasi hak-hak anak. Meniru 

konsep Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dimana pihak KPAI 

sedang membuat modul untuk menyiapkan pasangan yang akan menikah agar 

menjalani sejumlah tes serta pelatihan. Cara ini diharapkan bisa membuat pola 

pengasuhan anak berubah ke arah yang lebih positif. Sebagai contoh, dia 

menyebut pria maupun perempuan yang akan menikah bisa mendapat sejumlah 

                                                           
23

 KPAI, Quo Vadis Perlindungan Anak Di Sekolah: Antara Norma dan Realita, lihat dalam: 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita/. 
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bekal dasar terkait membina keluarga dan merawat anak24. KPAI menilai bila 

setiap keluarga bisa memberikan perhatian yang cukup dengan mencukupi hak-

hak anak, kekerasan pada anak akan menurun sebanyak 20% hingga 30%. 

Kecenderungannya saat ini keluarga terdiri dari orangtua yang keduanya sibuk 

bekerja. Kesibukan orangtua itulah yang kerap kali menjadi alasan perhatian dan 

kasih sayang yang tereduksi. Sebagai orangtua, harusnya kian pandai mengatur 

siasat bagaimana kesibukan tak menghalangi kedekatan dan perhatian kepada 

anak. Pasalnya, semakin berkurangnya perhatian, semakin besar kerentanan anak 

terhadap kekerasan
25

. 

(4) Pemuda Pelopor Pencegah Predator Anak dan Advokasi Perlindungan Anak 

Semangat Sumpah Pemuda bisa menjadi tonggak para pemuda mempelopori 

gerakan mencegah kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi 

belakangan ini. Mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak dewasa ini 

sangat serius, maka semangat Sumpah Pemuda penting dijadikan tonggak 

gerakan mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Pemuda dapat mempelopori 

perubahan pola pikir masyarakat agar tak menjadikan anak sebagai objek seksual 

dan kiat mencegahnya. Kemudian, membangun mekanisme penanganan kasus 

kejahatan seksual di masyarakat mulai tingkat, RT, RW, dan desa atau kelurahan. 

Pemuda pun bisa memberikan advokasi di daerahnya masing-masing, agar 

seluruh kebijakan daerah berperspektif perlindungan anak. Selain itu, pemuda 

juga harus menjadi pelopor budaya dan kultur ramah anak26. 

(5) Membentengi Anak Dengan Membangun Komunikasi Untuk Cegah Paham 

Radikal 

                                                           
24

 Persiapan modul short course kepada pasangan yang mau menikah melibatkan kerja sama dengan 

beberapa kementerian terkait 
25

 KPAI, KPAI Membuat Pelatihan Bagi Calon Pengantin Untuk Membenahi Pola Pengasuhan, lihat 

dalam: http://www.kpai.go.id/berita/kpai-membuat-pelatihan-bagi-calon-pengantin-untuk-membenahi-

pola-pengasuhan/.  
26

 KPAI, Pemuda Pelopor Pencegah Predator Anak, lihat dalam: 

http://www.kpai.go.id/berita/bentengi-anak-dengan-membangun-komunikasi-untuk-cegah-paham-

radikal/. 
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Aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2016 menyisakan 

keprihatinan tersendiri terhadap derasnya persebaran paham radikalisme yang 

setiap saat mengancam anak-anak remaja di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan cara 

membentengi anak-anak agar tidak terjangkit paham-paham radikal. Pada 

dasarnya adalah pola komunikasi antara orang tua dengan anak harus dibangun 

dengan hangat, karena perekrutan paham radikal ataupun aliran sesat, menyasar 

kepada anak-anak remaja, kepada adik-adik yang memang masih sangat polos, 

kelompok-kelompok penyebar radikalisme itu menjejalkan pemahaman dengan 

mengusung sesuatu yang memang eksis dan aktual, karena remaja identik dengan 

hal-hal seperti itu. Setelah membangun komunikasi yang hangat orang tua bisa 

memulai memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya radikalisme. 

Kita harus mengatakan kepada anak-anak bahwa aksi terorisme yang terjadi, 

memang suatu dinamika kehidupan negara berdaulat itu seringkali mendapat 

ancaman dari orang-orang yang tidak menginginkan negara itu aman dan damai. 

Orang tua harus membangun pemahaman bahwa anak-anak tidak perlu takut 

karena hal seperti itu harus dilewati. Serta menekankan seluruh masyarakat 

bertanggung jawab menyikapi peristiwa teror dan harus bersama-sama bangkit. 

Kita harus tahu bahwa para penganut radikalisme di luaran sana telah dan akan 

terus mengincar perekrutan lebih lanjut karena mereka menginginkan sesuatu 

ketauhidan yang memang sudah salah sejak dalam pemahaman. Yang bahaya itu 

ketika anak tidak mau berkomunikasi. Karenanya penting untuk membentengi 

anak dengan cara mengajarkan mau berterus terang, menjalin komunikasi, berani 

mengatakan tidak kepada orang asing dan bukannya mengatakan tidak kepada 

orang tua yang mencoba memberikan pemahaman lebih baik
27

. 

(6) Tayangan tak ramah anak dan game harus diawasi secara ketat. 
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 KPAI, Bentengi Anak dengan Membangun Komunikasi Untuk Cegah Paham Radikal, lihat dalam: 

http://www.kpai.go.id/berita/bentengi-anak-dengan-membangun-komunikasi-untuk-cegah-paham-

radikal/. 
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Orangtua harus berperan aktif mengawasi tontonan dan game yang dimainkan 

anak-anak. Hal ini menyusul tengah maraknya kasus kekerasan yang dilakukan 

siswa-siswa pada saat ini. Orangtua perlu menjauhkan anak-anak dari paparan 

film-film dan game kekerasan. Sebab, anak-anak cenderung meniru tindakan-

tindakan kekerasan tersebut. Anak melihat tontonan dan game kekerasan, melihat 

bagaimana cara memukul, menendang hingga membunuh28. Ini berbahaya bagi 

perkembangan anak-anak. Perlu ada komitmen dan kesadaran orangtua dalam 

membimbing dan mengasuh anak-anak. Untuk itu, anak-anak harus terus 

dibimbing ketika menonton sinetron, film atau bermain game. Karena, pembiaran 

terhadap muatan tersebut dapat berakibat negatif bagi perkembangan emosi, 

sosial, kemampuan kognitif serta kepribadian anak. Mendorong pemerintah agar 

memberikan alternatif tayangan dan kartun yang ramah anak sebagai bagian dari 

tanggungjawab konstitusional memenuhi hak anak atas informasi, siaran dan 

tayangan yang sehat serta sesuai azas kepatutan dan kesusilaan
29

. 

(7) Mengawasi pernikahan dini dan penjualan anak 

Sebelum tahun 1974, pernikahan di Indonesia dilakukan dalam dua cara: menurut 

hukum Islam untuk kaum Muslim, dan menurut budaya atau adat setempat, 

untuk penduduk lainnya. Masing-masing adat mempunyai perlakuan yang 

berbeda terhadap perempuan dalam pernikahan, dengan sebagian hukum adat 

menunjukkan tingkat kesetaraan yang tinggi bagi perempuan dan yang lainnya 

tidak. Pada masa ini, perjodohan dan pernikahan dini lazim dialami perempuan. 

Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 menyatukan seluruh peraturan 

                                                           
28

 Hasil pemantauan dan telaah KPAI bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan stakeholders, 

banyak tayangan yang berpotensi memiliki dampak negatif bagi sikap, pola pikir dan kepribadian 

anak-anak Indonesia, beragam variasi game online bermuatan kekerasan juga sangat mudah diakses 

oleh anak yang dari aspek content sangat bertentangan dengan hak mendapatkan informasi yang sehat 

serta hak tumbuh kembang anak. Masyarakat harus mendorong Production House (PH) dan lembaga 

penyiaran termasuk pengelola Televisi sebagai pilar pemangku kewajiban penyelenggara perlindungan 

anak untuk secara kreatif menyajikan materi siaran yang menghibur dan edukatif serta memastikan 

anak terlindungi dari tayangan, pemberitaan dan kartun yang tidak senafas dengan semangat 

perlindungan anak. 
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yang mengatur pernikahan dan perceraian. Dalam UU ini lelaki didefinisikan 

sebagai kepala rumah tangga dan pemberi nafkah bagi keluarga; peran seorang 

perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Kendati demikian UU 1974 tersebut 

memberikan perempuan hak yang sama dalam pengambilan keputusan 

menyangkut hak milik bersama, hak yang sama untuk menggugat cerai, dan hak 

yang sama untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. UU tersebut 

juga berperan besar dalam menaikkan usia perempuan pada pernikahan pertama, 

yang secara umum berfungsi meningkatkan posisi perempuan dalam 

pernikahan Namun perbudakan berkedok pernikahan masih terus berlangsung di 

Indonesia. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia 

diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin 

dari pengadilan. Alasan-alasan yang diberikan untuk pernikahan dini antara lain: 

a) Kepercayaan di banyak komunitas bahwa perempuan mencapai kedewasaan 

setelah mengalami menstruasi pertamanya dan karena itu harus dinikahkan; b) 

Ketakutan bahwa jika seorang perempuan tidak menikah, berarti ia tidak laku  

(perawan tua); c) Kekhawatiran terhadap keperawanan anak perempuan; d) 

Kemiskinan. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-

ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan.dalam perkawinan tersebut. 

Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-

masalah yang mungkin akan muncul bagi perempuan dan gadis yang diketahui 

melakukan pernikahan dini antara lain adalah: a) Dampak buruk pada kesehatan; 

b) Pendidikan terhenti; c) Kesempatan ekonomi terbatas; d) Perkembangan 

pribadi terhambat; e) Tingkat perceraian yang tinggi. Pernikahan dini juga dapat 

dijadikan kedok dari pihak suami yang dapat saja terjadi di kemudian hari, ia 

menjual istrinya pada pihak lain atau juga memanfaatkan istrinya sebagai PSK 

agar pihak suami mendapatkan uang tanpa perlu bersusah payah. Jadi, paradigma 

yang harus diubah dari pandangan orang tua ialah tradisi tidak menikah muda 

sam dengan tidak laku, karne bukan berarti anak perempuan tidak menikah dini 

dicap tidak laku, karena banyak waktu yang dapat digunakan oleh anak tersebut 

untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, alasan ekonomi dan 

kemiskinan yang mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya, sama saja 

dengan tindakan menjual anak mereka ke pihak suami yang dapat 
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menjerumuskan anaknya sendiri kelak. Oleh karenanya, perlu diperhatikan 

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk berpendapat oleh anak khususnya 

memilih pasangan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan serta hak untuk 

tidak diekspliotasi secara ekonomi maupun seksual30. 

(8) Mengawasi anak dari bahaya LGBT 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, propaganda Lesbian, 

Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dilarang masuk ke anak-anak. LGBT 

merupakan penyimpangan terhadap moral, agama dan undang-undang. Di dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP kalau bersetubuh, pencabulan, 

pelecehan dengan anak itu adalah tindak pidana. Maka dari pada itu Propaganda 

LGBT dilarang keras masuk ke dalam anak-anak. hak asasi manusia (HAM) 

memang melekat dalam diri manusia. Namun tidak serta merta menjadi nomor 

satu, tetapi HAM dibatasi hak-hak lain. Orang Indonesia masih memiliki 

keyakinan bahwa perilaku LGBT tidak sesuai norma moral, agama dan 

sebagainya. Sangat salah mengampanyekan propaganda Lesbian, Gay, Biseksual, 

dan Transgender (LGBT) kepada anak-anak. Padahal anak-anak tidak boleh 

diberitahukan hal-hal buruk, yang bertentangan dengan usia dan masa 

pertumbuhan. Itu sudah diamanahkan langsung lewat Undang-Undang 

Perlindungan Anak Pasal 56 atau lainnya. Pada tahun 1950, tidak ada satu negara 

pun yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Pada tahun 2015 terdapat 17 

negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Bagaimana pada tahun 2050 

atau 2100? Bisa jadi bumi ini akan musnah karena tidak terjadi reproduksi
31

. 

 

C. PENUTUP 

Menata pola perlindungan anak oleh pemerintah haruslah berkelanjutan dan 

terus menerus, karena dengan menggunakan konsep ini, perlindungan di setiap daerah 
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 KPAI, Pernikahan Dini dan Penjualan Anak, lihat dalam: http://www.kpai.go.id/artikel/pernikahan-

dini-dan-penjualan-anak/. 
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akan terjamin dan tergagas. Mulai sedari dini Pemerintah Daerah harus membenahi 

perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan ataupun segala pemenuhan 

kebutuhan hidupnya hingga dewasa kelak. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

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

harkat dan martabat kemanusiaan merupakan wujud dari anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera adalah impian bangsa indonesia. Membuat 

pola dan konsep perlindungan anak dari sedini mungkin, berarti sama dengan 

melindungi bangsa Indonesia sampai kedepan hari, karena dengan menghasilkan anak 

yang cerdas maka akan menegaskan bahwa Indonesia di tangan anak-anak yang siap 

untuk membela keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

mendatang. 
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