






Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik;  
oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo, S.Si., M.H. 
Hak Cipta © 2015 pada penulis

 GRAHA ILMU
Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 
Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057;  
E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper banyak atau memin-
dahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara 
elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan 
teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-262-415-8
Cetakan Pertama, tahun 2015



 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

ejenak kita terhenyak, menyimak berbagai informasi di media 
massa maupun media sosial yang mengungkapkan berbagai 

bentuk pelanggaran maupun pengingkaran terhadap hak anak. 
Berbagai kasus penelantaran maupun kekerasan terhadap anak 
menyeruak ke permukaan yang sudah tentu menyulut rasa 
keprihatinan kita terhadap fenomena ini. Hal tersebut menimbulkan 
pertanyaan besar, dimana peran orang tua, lingkungan masyarakat, 
dan bahkan negara menyikapi hal tersebut. Meskipun sejatinya 
negara telah memberikan jaminan jaminan dan pelindungan 
terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, namun 
upaya perlindungan terhadap hak anak tidak serta merta hanya 
bergantung pada negara tanpa melibatkan peran orang tua dan 
lingkungan masyarakat.  

Dalam praktek kehidupan bernegara, terlaksananya jaminan 
dan perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi 
manusia sangat tergantung pada political will, political commitmen 
dan political action dari penyelenggara negara. Disinilah wacana 
negara demokrasi mencuat, yakni negara yang mengedepankan 
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terjaminnya kelangsungan hidup warga negaranya. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka dalam praktek kehidupan berdemokrasi, 
konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara, 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penegakan 
hukum.  

Dalam konteks jaminan dan perlindungan hak-hak anak, 
Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin 
perlindungan hak-hak anak, meskipun adanya regulasi tersebut 
belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, 
terutama dalam tataran implementatif. Hal tersebut disebabkan 
karena isu yang berkiatan dengan perlindungan hak anak belum 
dianggap sebagai hal yang krusial, meskipun pelanggaran hak anak 
dewasa ini semakin meningkat. Pemahaman berbagai pihak terhadap 
betapa pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dirasakan 
masih belum mencukupi. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum 
responsifnya penanganan kasus pelanggaran hak anak dan masih 
seringnya terjadi kasus pelanggaran hak anak yang justru dilakukan 
oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, kebijakan publik yang ada 
dirasakan belum berpihak sepenuhnya buat kepentingan anak. Hal 
tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum diikutinya sistem 
penganggaran yang berbasis pada pemenuhan hak anak.  

Selain itu, isu tentang perlindungan anak seakan tenggelam 
oleh isu-isu yang lebih cepat mendatangkan keuntungan bagi 
kepentingan elite politik. Hal tersebut nampak dari jarang diguna-
kannya isu-isu tentang perlindungan anak dalam kampanye yang 
dilakukan dalam pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilihan 
kepala daerah. Isu tentang perlindungan anak seakan ternggelam 
oleh isu-isu yang lain seperti kemiskinan, gender, lingkungan hidup, 
pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik dan infrastruktur dan lain 
sebagainya. Padahal apabila dirunut lebih jauh, pemenuhan hak 
anak dan perlindungan anak sangat terkait dengan isu-isu tersebut. 

Perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, 
kesehatan, pangan, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi 
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ekonomi; standar hidup yang layak termasuk perumahan yang layak; 
jaminan sosial; partisipasi anak dalam perumusan kebijakan, tersedia-
nya sarana bermain dan istirahat yang aman bagi anak, dan lain 
sebagainya diakui saat ini masih menggambarkan potret yang buram. 
Selain itu berbagai peristiwa pelanggaran hak anak juga kerap terjadi 
di hadapan mata kita. Hal tersebut semakin sempurna tatkala anak 
mengalami kesulitan mengakses keadilan yang bermartabat maupun 
keterbatasan anggaran yang berbasis hak anak.  

Kasus yang menimpa Tasripin1, Indah Sari2, Safitri3, dan 
beberapa anak di belahan nusantara merupakan sebagian kecil 
terabaikannya hak-hak anak dalam memperoleh akses pelayanan 
pendidikan. Hal tersebut menujukkan keterbatasan mereka dan juga 
oran tuanya dalam memperoleh akses keadilan yang bermartabat, 
khususnya keadilan dalam pelayanan pendidikan. Lain Tasripin dan 
Indah Sari, lain pula yang dialami oleh Wira4 yang harus tergolek di 
rumah sakit karena jeratan gizi buruk.5 

Selain itu berbagai kasus kekerasan anak (child abuse)6 dan 
eksploitasi anak makin marak terjadi di hadapan kita. Kasus Iqbal7 
yang terjadi medio Maret 2014 menunjukkan bahwa kekerasan dan 
penganiayaan terhadap anak masih saja terjadi dihadapan kita. Lain 
lagi kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap siswa Jakarta 
International School (JIS) yang terjadi Medio Maret 2014-April 2014, 
yang kemudian menjadi pintu bagi semakin terkuaknya berbagai 
tindak kekerasan baik fisik, verbal, maupun seksual terhadap anak.8 
Sebagaimana diuraikan oleh Nurlaili Muzayyanah, pada tahun 2011 
terdapat 2509 laporan kasus kekerasan terhadap anak, 58% 
diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual.9 Selanjutnya 
Muzayyanah menyatakan pula bahwa selama tahun 2012 terdapat 
2637 pengaduan kekerasan anak, dimana 62% adalah kasus 
kekerasan seksual.10  

Lebih lanjut berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak yang 
diulas dalam situs Kompas, dinyatakan bahwa pada tahun 2013 telah 
terjadi 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia dan 58 
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persen atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual.11 Hal tersebut 
menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, mengalami peningkatan 
sampai 60% dari Tahun 2012.12 Selanjutnya, masih menurut Komnas 
Perlindungan Anak, dilihat dari klasifikasi usia, dari 3.023 kasus 
tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45 persen) terjadi pada anak berusia 
13 hingga 17 tahun, korban berusia 6 hingga 12 tahun sebanyak 757 
kasus (26 persen), dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 849 kasus 
atau 29 persen.13 

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan 
dan perlindungan hak anak merupakan persoalan krusial dan bersifat 
multidimensional, karena berkaitan dengan berbagai aspek. Namun 
demikian, isu tentang anak sampai saat ini masih dirasakan belum 
menjadi hal yang menarik bila dibandingkan dengan isu kemiskinan, 
gender, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, dan lain 
sebagainya. Meskipun apabila ditarik benang merah terdapat keter-
kaitan sangat erat antara pemenuhan hak anak dengan berbagai isu 
tersebut. 

Kebijakan penganggaran yang berbasis hak anak merupakan 
salah satu wujud komitmen pemerintah dalam upaya menjamin 
pemenuhan dan perlindungan anak. Hal tersebut didasari fakta 
bahwa anggaran publik berbasis hak anak seharusnya merupakan 
kebijakan pengalokasian anggaran publik yang didasari tujuan untuk 
menjamin perlindungn dan pemenuhan hak anak. Pemenuhan 
angggaran publik yang berbasis hak anak tersebut dalam perumusan-
nya sudah tentu harus berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam 
Konvensi Hak Anak (KHA)/The Convention on The Rights of The 
Child (CRC) maupun Konvensi Internasional yang berkaitan dengan 
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain seperti hak sipil dan 
politik, hak ekonomi dan sosial budaya dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut melalui buku ini penulis 
mencoba untuk menguraikan arti penting anggaran publik berbasis 
hak anak, yang sudah tentu hal tersebut tidak akan berjalan tanpa 
adanya pemahaman yang komprehensif terhadap hak-hak anak serta 
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perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan yang 
terbaik bagi anak. Penulisan buku ini berdasarkan pada rujukan dari 
berbagai karya ilmiah, dokumen, maupun regulasi baik nasional 
maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan hak anak.  

Lain daripada itu, penulis menyadari telah banyak buku, 
tulisan, artikel, maupun karya ilmiah dari para pakar yang mengupas 
tentang hak anak dengan berbagai sudut pandang, namun demikian 
melalui karya sederhana ini penulis mencoba untuk menambah 
khasanah tulisan maupun kajian tersebut, sehingga setidaknya 
melalui buku ini diharapkan pemahaman secara komprehensif 
terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya 
berkaitan dengan kebijakan publik dan penganggaran pembangunan 
yang berbasis hak anak.  

Lebih lanjut Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tiada 
karya yang pasti sempurna karena setiap manusia memiliki 
keterbatasan. Oleh karena itu dengan kelapangan hati dan kesadaran 
pikiran, penulis membuka pintu kritik secara penuh kepada siapapun 
yang peduli terhadap karya ini dan sekali lagi dengan segala 
kekurangan yang ada penulis berharap semoga karya yang sangat 
sederhana ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang 
membutuhkan betapapun kecilnya. 

Tidak lupa mengakhiri pengantar dalam buku ini, penulis 
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penulisan, pengeditan, maupun dalam penambahan/ pengaya-
an materi penulisan buku ini, tidak lupa juga di ucapkan terima kasih 
kepada Penerbit Graha Ilmu yang telah membantu proses penerbitan 
buku ini.  

Salatiga, Juni 2014 

Penulis 
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ENDNOTE: 
1  Tasripin anak usia 12 tahun tinggal di Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas,terpaksa harus meningalkan bangku sekolah dan tinggal di 
rumah yang tidak layak huni, serta bekerja untuk menghidupai dirinya dan ketiga adiknya, 
Dandi (7), Riyanti (6), dan Daryo (4). Lihat Kompas 17 April 2013.  

2  Indah Sari bersama kedua adiknya Supriani Astuti, Juliah, dan Sayang yang tinggal di Dusun 
Batur, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah harus menghidupi dirinya 
karena ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibunya menderita gangguan jiwa. Lihat Harian 
Suara Merdeka, tanggal 15 Mei 2013, Kisah Tiga Remaja Hidupi Keluarga, Anak Sekecil Itu 
“Berkelahi” dengan Waktu.  

3  Safitri adalah salah satu dari 5 anak dari keluarga miskin yang tinggal di Desa Karangklesem, 
Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, yang karena kemiskinannya bahkan harus 
keluar dari pendidikan Sekolah Dasar. Lihat Harian Wawasan, tanggal 14 April 2014, Safitri 
Terpaksa Jadi “Ibu” bagi 3 adiknya, Potret Kemiskinan, 5 Bersaudara Tak Bisa Sekolah 

4  Wira adalah anak berusia 9 tahun yang harus tergolek di Ruang perawatan Anak Rumah 
Sehat Terpadu Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, karena mengalami Gizi Buruk 
marasmus kwashiorkor atau kekurangan kalori dan protein (Harian KOMPAS tanggal 30 
April 2013, Kemiskinan, Anak itu Kesulitan Melepaskan Diri dari Jeratan Gizi Buruk). 

5  Gizi buruk tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan tetatpi lebih pada aspek akses 
terhadap pangan yang disebabkan karena faktor kemiskinan yang melilit keluarga si anak. 
Kemiskinan merupakan faktor mendasar dari penyebab timbulnya kasus gizi bruk yang 
dialami oleh anak. 

6  Kekerasan anak (child abuse) menurut WHO dan Konvensi Hak Anak adalah semua bentuk 
perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, 
penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera atau 
kerugian nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh-kembang, atau martabat 
anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab. 

7  Iqbal adalah anak yang mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan oleh kekasih ibu nya. 
Kasus Iqbal ini terjadi pada Medio Maret 2014 dan terungkapnya kasus ini menyita 
perhatian berbagai media massa. 

8  Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak Januari 2014-April 2014 makin 
terungkap jelas pasca munculnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa Jakarta 
International School pada Maret 2014-April 2014. Menurut Data Litbang Kompas, sejak 
Januari 2014 sampai dengan April 2014 di Jakarta telah tercatat 5 (lima) kasus kekerasan 
seksual terhadap anak. Sedangkan di luar Jakarta pun terjadi berbagai kasus kekerasan 
seksual terhadap anak. Lihat Harian Kompas, 26 April 2014, Kekerasan Seksual Meluas, 
Korban Kini Menderita. 

9  Nurlaili Muzayyanah, Darurat Pemerkosaan Anak, Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 29 
April 2013. 

10  Nurlaili Muzayyanah, Darurat….ibid 
11  1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual pada 2013 diupload dari http/www/kompas.com 

pada 20 Maret 2014 
12  1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual pada 2013 diupload dari http/www/kompas.com 

pada 20 Maret 2014 
13  1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual pada 2013 diupload dari http/www/kompas.com 

pada 20 Maret 2014 

      


