
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah

implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi

sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme

penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah

konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.1

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carringout

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan  sesuatuharus disertai

sarana yang mendukung  yang nantinya akan menimbulkan dampak atau

akibat terhadap sesuatu itu.

1Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
h. 182
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B. Pengertian anak jalanan
Anak jalanan, tekyan,arek kere,anak glandangan atau kadang disebut

juga secara eufemistis sebagai anak mandiri usulan Rano Karno tatkala ia

menjabat sebagai duta besarUNICEF. Sesungguhnya Mereka adalah anak-

anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih saying

karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan

dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Anak

jalanan harus bertahan hidup dengan cara–cara yang secara sosial kurang atau

bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan

rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya.2

Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, Pemulung, Tukang

semir, dan tidak jarang mereka menghadapi resiko pemerasan,perkelahian, dan

kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari

kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalah gunanaan obat terlarang.

Secara garis besar anak jalanan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Pertama, Children on the street, yaitu anak–anak yang mempunyai

kegiatan ekonomi, sebagai pekerja anak dijalanan. Namun masih mempunyai

hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.Sebagian penghasilan mereka

dijalan diberikan kepada orang tuanya, fungsi anak jalanan pada kategori ini

adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarga karena

beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat

diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2 Ibid h. 185
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Kedua, Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi

penuh dijalan, baik secara sosial maupun ekonomi.Beberapa diantara mereka

masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan

mereka tidak menentu.Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena

suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumahnya.Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan

terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, Children from families of the street, yakni anak-anak yang

berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Walaupun anak-anak ini mempunyai

hubungan kekeluaragaan yang cukup kuat tetapi hidup mereka terombang-

ambing dari satu tempatr ketempat lain dengan segala resikonya, salah satu

cirri penting dari kategori ini  adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak

anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.3

Anak-anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marginal

diperkotaan yang mengalami proses dehumanisasi, mereka bukan saja harus

mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras tidak

bersahabat dan tidak kondusif bagi proses tumbuh kembangan anak, tetapi

lebih dari itu mereka juga cenderung dikucilkan maysarakat, menjadi objek

pemerasan berbagai pihak, sesama teman,preman dan lain sebagainya. Untuk

menangani permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah, selama ini

berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah,

organisasi profesi, dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak

3 Ibid,h 187
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jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka,

namun karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter, dan terpisah ,

maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal.4

Agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada

anak-anak jalanan dapat memberikan hasil yang lebih baik, tak pelak yang

dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk duduk bersama, mencari

jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan dan kemudian merumuskan

program intervensi  yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian

kerja yang lebih terkoordinasi.

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu

kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar

hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak,

tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan

keluarga.5

Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum

memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan perlindungan anak. Banyak

diantara anggota masyarakat yang belum memahami Hak dan Kewajiban

anak, Kewajiban dan tanggung jawab atas Kesejahteraan dan perlindungan

anak, Kedudukan Anak, Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan

4 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali pers, Jakarta 2013
5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
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anak, Pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak

dan hal–hal lain.

Dewasa ini seringkali kita melihat dan mendengar dalam kehidupan

sehariharipermasalahan anak telah demikian berkembang dan menciptakan

kelompokkelompokkhusus yang membutuhkan metodologi secara khusus pula

di dalampenyelesaiannya, misalnya terungkap bahwa setiap hari tak terhitung

anak-anak didunia yang terpapar pada media massa baik itu media cetak

maupun mediaelektronik mengenai bahaya-bahaya yang mengancam setiap

saat yang dapatmenghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya

kekerasan yangterjadi di lingkungan hidup anak, baik lingkungan keluarga,

tempat bermain,masyarakat, sampai dengan peperangan, pengungsian,

diskriminasi rasial,eksploatasi seks, eksploatasi tenaga kerja, kurangnya

perhatian terhadapperlindungan dan hak-hak anak serta kecacatan anak.

Situasi di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya

adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggungjawab

masyarakat serta keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur tentang

aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak.:

beberapa pengertian yang harus difahami dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak, mulai kapan upaya terhadap perlindungan anak perlu

dilakukan, latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan

Anak, tujuan dari perlindungan anak, hak-hak anak diperhatikan oleh orang
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tua/keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah adalah : hak-hak sipil dan

kebebasan yang menyangkut di dalamnya nama dan kebangsaan anak, hak

untuk mempertahankan identitas, hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak

untuk memperoleh informasi yang tepat, hak untuk merdeka berpikir, barhati

nurani dan beragama, hak untuk melindungi kehidupan pribadi anak, hak

untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam atau hukuman yang tidak

manusiawi; hak untuk memperoleh lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif yang mencakup : bimbingan orang tua, tanggung jawab orang tua,

hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua tanpa dikehendaki oleh anak, hak

untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, hak untuk tidak

disalahgunakan dan diterlantarkan.

D. Hak Kesehatan

Sudah menjadi konsesus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak

kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, falsafah dasar dari jaminan

hak kesehatan sebagai HAM merupakan raison d’etre kemartabatan manusia

(human dignity). Problema kesehatan tidaklah berdiri sendiri, ranah kesehatan

erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia.

Dimensi politik, ekonomi, hukum,sosial dan budaya serta perndidikan

member pengaruh signifikan terhadap kualitas kesehatan individu dan

masyarakat di sebuah Negara,Pembicaraan seputar hak kesehatan pada

prinsipnya tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain seperti hak

pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan perlindungan hukum, masyarakat

internasional telah menyatakan secara eksplisit kebulatan tekadnya
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sebagaimana terangkum pada Pasal 25 ayat (1) DUHAM, hak  atas kesehatan,

sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM menjelaskan tentang eksistensi  hak

kesehatan, termasuk didalamnya hak persoalan-persoalan spesifik kesehatan

seperti kesehatan lingkungan dan penyakit- penyakit menular dan cenderung

berbahaya bagi anak-ank jalanan.6

Manakala dimensi yang memengaruhi keterjaminan hak kesehatan

masyarakat (anak-anak jalanan), maka pelanggaran HAM atas kesehatan

dipastikan terjadi, Gizi buruk, flu burung, demam berdarah dan beragam

fenomena degradasi kesehatan haruskah dibiarkan terjadi tanpa pengkajian

secara baik dan bertanggung jawab. Ironisnya masyarakat (anak-anak jalanan)

terkesan pasif menunggu datangnya “ajal” dengan atas nama tidak jelasnya

penyakit dan atau tidak/belum ditemukannya obat ampuh mengatasi semua

itu, kalau demukian terjadi, sebenarnya pemerintah telahmengingkari

komitmenya sebagai pelindung dan penanggung jawabterjaminya pelaksanaan

HAM masyarakat (anak-anak jalanan) di Indonesia.7

Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak  hidup sejahtera

lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Serta di

lengkapi lagi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan anak.8

6Ibid.
7 Pasal 28I (4) UUDNRI Tahun 1945
8 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
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E. Hak Yang Diperoleh Oleh anak.

Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19

Hak Anak sebagai berikut:

1. Setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang  dan berpartisipasi

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

2. Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraanya (Pasal 5).

3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

bimbingan orang tua.(Pasal 6).

4. Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 Ayat 1).

5. Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku. (Pasal 7 ayat 2).

6. Setiap anak berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan dan jaminan Sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8).

7. Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat

dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat 1).
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8. Khusus bagi Anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan

juga berhak mendapatkan Pendidikan Khusus. (Pasal 9 Ayat 2).

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,

mencari, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan

dan kepatutan. (Pasal 10).

10. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfatkan waktu luang, bergaul

dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal

11).

11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,

bantuan sosial, dan pemeliharan taraf kesejahteraan sosal. (Pasal 12).

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, Wali, atau pihak lain

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi Eksploitasi baik ekonomi

maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,

ketidak adilan dan perlakuan salah lainya. (Pasal 13).

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecual jika ada

alasan atau aturan hukum  yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir. (Pasal 14).
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14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi. (Pasal 16 Ayat 1).

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(Pasal 16 Ayat 2).9

F. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah.

Pada Pasal 21, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung

jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan

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

hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Kemudian di tambahkan lagi dengan Pasal 22, Negara dan pemerintah

berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana

dan prasarna dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan pada Pasal 23

(1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, Pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua /

wali, atau oranag lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24, Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan

haknya dalam menyampaikan pendapat.

9 Mohammad Taufik makarao, Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan
dalam Rumag Tangga, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013)h. 108


