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ABSTRAK 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 
dengan yang lainnya, untuk melangsungkan hidupnya manusia harus bekerja 
mencari penghidupan berupa uang. Tetapi dengan sulitnya mencari pekerjaan, 
seseorang memilih profesi pengemis sebagai mata pencahariannya demi 
mendapatkan rezeki. Dalam mendapatkan rezeki banyak kalangan pengemis yang 
menjadikan anak kecil sebagai icon untuk menarik simpati orang-orang 
disekelilingnya. Fenomena inilah yang terkadang menjadi polemic tersendiri 
untuk direspon lebih agar terselesaikan. Dalam hukum Islam dan dan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasannya kedua pandangan hukum 
tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan di dalam teori serta prakteknya. 
Dari permasalahan ini penyusun tertarik untuk meneliti jauh tentang kedudukan 
pengemis membawa bayi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan anak. 

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan. Adapun 
teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa wawancara, observasi langsung 
terhadap obyek dan sumber data sekunder yaitu suber pustaka yang menyangkut 
pokok bahasan. Sedangkan penelitian ini bersifat  preskriptif-komparatif, yaitu 
suatu penelitian yang memberikan penilaian terhadap pengemis membawa bayi, 
kemudian karena sifatnya komparatif maka akan dianalisis dari segi hukum Islam 
dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian 
dilakukan dengan pendekatan  yuridis-normatif dan sosiologis. yuridis yaitu 
mempelajari dari segi hukum yang terdapat di dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, adapun normatif yaitu mengkaji ketentuan konsep dalam 
hukum Islam menurut ketentuan dari nas al-Qur’an dan Hadis, sosiologis yaitu 

penelitian langsung melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian yaitu 
pengemis membawa bayi. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis 
komparatif mebandingkan kedua aturan dalam hukum Islam dan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian data tersebut dicari perbedaan 
dan persamaannya. 

Setelah dilakukan penelitian dalam perspektifnya hukum Islam dan UU 
No. 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, sama-sama menetapkan bahwa 
demi kemaslahatan anak, menjaga hak-hak anak sehingga tidak terjadi eksploitasi 
anak secara ekonomi. Perbedaan perspektif terdapat dalam pelindungan jiwa 
,keturunan, agama, akal dan harta Islam lebih hati-hati dalam pelaksanaannya 
karena tidak hanya untuk kemaslahatan anak tapi juga orang tuanya yang 
membawa bayi mengemis. Sebaliknya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak hanya memberikan perlindungan kepada anak, tidak ada 
perlindungan dari orang tuanya yang sebagaimana dalam kasus ini juga untuk 
menghidupi anaknya, 
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MOTTO 

 

“Ketika orang-orang memilih ayam bakar saya akan memilih 

jagung bakar” 

~irwansyah herry~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

 Bismillahirrohmanirrohim.... 
  
 

 Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah Swt dan Rasul-Nya yang telah menunjukkan sebuah 
jalan menuju ridho-Nya melalui ridho orang tua. Dengan ketulusan hati dan iringan do’a skripsi ini 
saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu dekat di hati. Ayahanda dan Ibunda tercinta : 
darinya ku peroleh arti sebuah perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati, kasih sayang dan do’a-do’a 
suci yang selalu tertanam dalam sanubari (semoga ananda menjadi seperti yang engkau harapkan). . . 

 
 Kakak-kakakku (Yuyum khasanah, bambang krisbiantoro, Maryam Ulfa, Adjie Sigit P)  yang 

selalu memberikan motivasi moril maupun materil. 
 

 Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 

 ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

Alif 

Bā' 

Tā' 

Ṡā' 

Jim 

Ḥā' 

Khā' 

Dal 

Żal 

Rā' 

Zai 

Tidak dilambangkan 

B 

T 

Ṡ 

J 

Ḥ 

Kh 

D 

Ż 

R 

Z 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es dengan titik di atas 

Je 

Ha dengan titik di bawah 

    ka dan ha 

De 

Zet dengan titik di atas 

Er 

Zet 
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  س

  ش

  ص

  ض

  ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  و

  ه

  ء

Sîn 

Syîn 

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā' 

Ẓā' 

'Ain 

Gain 

Fā' 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mîm 

Nūn 

Waw 

Hā' 

Hamzah 

S 

Sy 

Ṣ  

Ḍ 

Ṭ 

Ẓ 

...̒ ... 

G 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

...’... 

Es 

es dan ye 

Es dengan titik di bawah 

De dengan titik di bawah 

Te dengan titik di bawah 

Zet dengan titik di bawah 

Koma terbalik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof  
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 Yā' Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 متعقدين

 عدة

ditulis 

ditulis 

muta‘aqqidīn 

‘ iddah 

 

C. Tā' marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 هبة

 جزية

ditulis 

ditulis  

hibah 

jizyah  

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h: 

 'ditulis karāmah al-auliyā كرامة األولياء

 

3. Bila tā` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis: 

 ditulis Zakāh al-fiṭri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

َ__  

ِ__ 

ُ__  

Kasrah 

fatḥah 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i  

a   

u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya' mati 

 يسعى

kasrah + ya' mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas‘ā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya' mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

Qaulun 
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G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a'antum 

u'iddat 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

 القرآ ن

 القيا س

ditulis 

ditulis 

al-Qur' ān  

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 السمآء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

as-Samā' 

asy-Syams 

 

I. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya. 

 ذوي الفروض

 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

żawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

XYZ[﷽ 

نحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات واآلثار، ونشكرك على مزيد 

دمحما  ,وأشهد أن أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهنعمك، ومضاعف جودك وكرمك. 

ين وعلى اله وأصحابه . والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلعبده ورسوله

 .أما بعد أجمعين،

  

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang 

dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-

undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak” . Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang 

telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam. 

 Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari 

aspek finansial tetapi aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena 

itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun 

penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan 

pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. 

Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa 

bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya 

penyusun haturkan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang 

dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam 

keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai 

individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun 

manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.1 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga 

membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk 

mendapatkanya yaitu dengan bekerja. Akan tetapi kenyataannya seiring 

berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan saja begitu sulit, keterbatasan 

peluanglah yang menyebabkan golongan lemah semakin terpuruk dalam 

kemiskinan. 

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta 

sebagai motivasi hajat  hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan 

segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta 

benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak 

bertentangan dengan aturan. 

                                                           
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hlm. 29. 
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Masalah yang timbul di setiap negara khususnya di Indonesia sangatlah 

banyak, terlebih masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung 

terselesaikan merupakan polemik tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan 

solusi terhadap rakyatnya. Dalam kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah 

banyak sebagian masyarakat menjadikan pengemis sebagai profesi keseharian dan 

ironisnya menggunakan anak kecil sebagai icon untuk mencari belas kasihan 

terhadap orang sekitarnya bahkan ada juga yang memperkerjakan anak dibawah 

umur untuk meminta-minta.  

Dalam kasus seperti ini, Islam memiliki kebebasan absolut dan final tetapi 

fikih sebagai rumusan konsep aplikasinya dalam kehidupan, tidak lepas dari 

pengaruh perubahan zaman dan situasi.2  Ulama fikih pun sepakat bahwa hukum 

merawat dan mendidik anak adalah wajib, apabila anak tidak dididik dengan 

baik3, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Oleh sebab itu, anak wajib 

dididik dan dirawat dengan baik,  sebagaimana Allah berfirman : 

لنكة هليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها مفسكم وأيها الذ ين ا منوا قوا أن يا

4نمرومايؤن هم ويفعلومرغال ظ شدادال يعصون هللا ماأ     

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

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

                                                           
2 Ahmad Chatib, Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat (Jakarta: Intermasa, 1980) 

hlm. 357-371. 

3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van 
Hoeve, 2001) hlm. 415. 

4 At- Takhrim (66): 6. 
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.5  Dalam Undang-undang 

telah diatur pengertian dan tujuan perlindungan anak yang sekiranya sejalan 

dengan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

dalam singkatannya disebut HAM terdapat dalam UUD RI Tahun 1945. Pasal 22 

B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan: “setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan 

sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang 

bersifat mendadak atau tak terduga.6 Keduanya sama, yaitu untuk mencari uang 

guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.7 Mengemis identik dengan 

penampilan pakaian serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan 

kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah 

1 faktor penyebabnya yaitu dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang 

                                                           
5 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, cet. ke-2 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012) hlm. 70. 

6 “Hukum Mengemis Menurut Syari'at Islam” http://ibnumajjah.wordpress.com/Syari’ah, 
akses 23 Februari 2013. 

7 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke- 2 (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), hlm. 74. 
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didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar 

memberikan bantuan atau sumbangan. 8 

Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya mereka miskin ataupun 

gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk menarik simpati banyak orang 

dengan cara membawa atau menggendong bayi, entah itu anaknya sendiri atau 

bukan, atau bahkan mereka menyewa anak kepada orang lain untuk diajak 

mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orang. Ada juga pengemis 

yang anggota tubuhnya banyak luka, yang sesungguhnya luka-luka tersebut 

ternyata hanya buatan semata. Selain itu, ada juga pengemis yang “mengancam” 

dengan menyatakan lebih baik mengemis dari pada menjambret, dan masih 

banyak perilaku-perilaku lainnya.9 

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk  mengkaji konsep 

pengemis membawa bayi dalam tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan dari kedua konsep hukum tersebut. Oleh karena itulah penyusun ingin 

menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Pengemis 

Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimana 

                                                           
8
 Ibid. 

9 http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html, akses 
23 februari 2013 
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pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak mengenai pengemis membawa bayi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai pengemis membawa 

bayi pandangan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak kemudian di komparasikan antara hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga penulis berupaya untuk mencari 

persamaan dan perbedaan dari kedua sistem tersebut. 

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah : 

1. Secara teoretik, dari penelitian skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran ilmiah, pemahaman, dan memperkaya wawasan 

kepada pembaca mengenai pengemis membawa bayi perspektif 

hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

2. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman terhadap 

masyarakat khususnya tentang pengemis membawa bayi perspektif 

hukum Islam dan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah konsep 

pengemis membawa bayi demi mendapatkan rupiah. Setelah melakukan 

penelusuran terhadap berbagai literature terhadap pembahasan yang berkaitan 
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dengan pengemis membawa bayi belum banyak buku, karya ilmiah yang 

berbentuk skripsi, artikel, maupun jurnal yang menjelaskan tentang hal ini. 

Dalam sebuah artikel situs di Internet yaitu pengemis membawa bayi, 

artikel tersebut menjelaskan tentang fenomena mengemis membawa bayi, hanya 

saja disini hanya menjelaskan tentang ancaman pidana bagi yang menjalankan 

kegiatan tersebut.10 

Buku yang bejudul Kejahatan Tanpa Korban karya Drs Kunarto,11 di 

dalamnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Afif, Tentang 3.000 Balita Diperalat 

untuk Mengemis, Membenarkan bahwa masalah pengemis membawa bayi hasil 

menyewa dari sebuah sindikat.  

Buku lain yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan anak karya Irma 

Setyowati Soemitro menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perlindungan anak 

secara detail, namun dalam buku ini sama sekali belum menyinggung tentang 

aspek hukum Islam.12 Buku yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang Di 

Indonesia karya Dra. Farhana, M.Pdi. menjelaskan secara detail tentang 

perdagangan orang yang dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tapi sama sekali buku ini belum menyinggung tentang hukum Islamnya.13 

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Viktimologi “Perlindungan 

                                                           
10 https://www.google.com/search=Pengemis bawa bayi….fenomena kaum marginal vs 

Ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja _ 5osial's Blog.html”, akses 25 maret 
2013 

11 Kunarto, Kejahatan Tanpa Korban (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999) 

12 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi aksara, 
1990) 

13 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010) 
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Korban dan Saksi”, di dalam buku tersebut menjelaskan tentang Undang-undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan penelitian UUD RI Tahun 

1945.14 

Undang-undang No.23 Tahun 2002, memaparkan mengenai aturan-aturan 

dalam hal perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak anatara lain, orang tua, pemerintah dan 

negara. Serta mengatur prisip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. 

Syekh Khalid bin Abdurrahman dalam Cara Islam Mendidik Anak 15dan 

Muhammad Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj 16 mejelaskan tentang gambaran 

sebuah tanggung jawab terhadap anak, guna memberikan perlindungan terhadap 

hak anak.  Khuzaimah Tahido Yanggo dalam Fikih Perempuan Kontemporer17, 

juga menjelaskan perlindungan hak anak yang di khususkan kepada orang tua 

untuk memberikan hak-hak tersebut. 

Karya tulis yang penyusun temukan berbentuk skripsi antara lain, dengan 

judul Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak karya 

                                                           
14 Bambang Waluyo, Viktimologi“Perlindungan Korban dan Saksi” (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012) 

15 Syekh Khalid bin Abdurrahman al- Akk, Cara Islam Mendidik Anak, cet ke-
1(Jogjakarta: Ad-Dawa, 2006). 

16 Muhammad Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar al -Fikr, t.th.) 

17 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2010) 
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Siti Na fiah.18 Skripsi ini menjelaskan tentang kriteria-kriteria perdagangan anak 

menurut hukum Islam dan UU RI No. 21 tahun 2007. Tanpa menyinggung secara 

mendetail tentang pemanfaatan anak untuk dijadikan pengemis.  

Skripsi karya Asep Subhan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perlindungan Hukum Bagi Anak ( Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan ),19 skripsi ini hanya menitikberatkan tentang pasal 68 

dan 69  tanpa membahas tentang pandangan hukum Islam dan UU No.23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak. 

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan 

Mengemis (studi kasus di wilayah kota Yogyakarta), karya Taufiqurahman 

membahas tentang pekerjaan mengemis yang ada di Yogyakarta dengan meninjau 

hukum Islam, hanya saja penyusun belum membahas tentang perbandingan 

terhadap UUPA.20 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang konsep 

pengemis membawa bayi perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa 

perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.  

                                                           

18 Siti Nafiah, ‘Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak”, skripsi tidak diterbitkan, 
skripsi strata Satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008 

19 Asep Subhan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak ( 
Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ) ”, skripsi tidak 
diterbitkan, skripsi Strata satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003. 

20 Taufiqurahman, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (studi kasus di 
wilayah Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata satu fakultas UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, tahun 2011. 
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E. Kerangka Teoretik 

Anak yang juga merupakan anggota keluarga harus senantiasa dijaga dan 

diberi hak perlindungan, karena anak juga manusia yang mempunyai pikiran, 

sikap, perasaan, dan minat, hanya saja berbeda dengan orang dewasa dengan 

segala keterbatasan.21  

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan anak, khususnya 

anak kecil, maka sudah seyogianya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, 

harus memahami ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, sebab tidak tahunya 

tentang ketentun-ketentuan khusus anak dapat menyebabkan pelanggaran terhadap 

hak-hak anak.22 Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, maka dari 

itu jika terjadi persoalan terhadap anak maka hancurlah bangsa itu di masa depan. 

Karena itu Islam telah memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak 

meninggalkaan generasi-generasi berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam 

firman- Nya:    

ا هللا و وا عليهم فليتقّ ية ضعفا خا فوا من خلفهم ذ رّ وليخش الذ ين لو تر كو

 23 اديدوآل شلوا قاليقو

                                                           
21 Diliyana Shanty, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberti, 1988), hlm. 

37. 

22 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2010), hlm. 145. 

23 An Nisā’ (4): 9. 
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Abdurrahman bin Muhammad, seorang mufti Hadhramiyah, menyatakan: 

tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan mereka, karena 

memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram.24 

Dalam ajaran Islam pun terdapat komitmen terhadap perlindungan anak, 

yaitu setiap anak adam dipandung suci. Seperti salah satu Firman Allah : 

هم اءادم وحمانهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلن بنى كرمنا ولقد

 25على كثير ممن خلقنا تفضيال

Eksploitasi anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 

merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. 

Permasalahan-permasalahan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, 

rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya. Banyak anak 

yang dipekerjakan dan berkerja pada sektor berbahaya, seperti anak bayi yang 

diajak orang tuanya mengemis.  

Dalam syariat Islam juga ada penjelasan atau ketetapan hukum-hukum 

anak kecil bukan saja sejak lahir di dunia, bahkan sejak ia masih dalam 

kandungan. Di sinalah Islam menjawab persoalan yang ada di masyarakat dengan 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga akan tertuju 

pada kemaslahatan universal sebagai acuan dasar hukumnya. 

                                                           
24

 Abdurrahman bin Muhammad, Bugyah al-Mustarsyidin  (Beirut: Dar al -Fikr, t.th.), 
hlm. 243. 

25 Al-Isra (17): 70. 
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Asy-Syāṭibī memaparkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konsep 

maqāṣid asy-ayarī’ah. Secara etimologi, maqāṣid asy-syarī’ah merupakan 

gabungan dua kata: Maqāṣid (مقاصد) dan asy-Syarī’ah (الشريعة). Maqāṣid adalah 

bentuk plural dari maqṣad (مقصد),  qaṣd ( دقص ),  maqṣid (مقصد) atau quṣūd (قصود) 

yang merupakan derivasi dari kata kerja qaṣada-yaqṣudu ( يقصد -قصد ) dengan 

beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak 

melampau batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.26 

Sementara itu, syarī’ah yang secara etimologis bermakna jalan menuju 

sumber air ( الّتى ينحدر الى الماء المواضع ),  dalam terminologi fikih berarti hukum-

hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan 

melalui al-Qur’an maupun as-Sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, atau 

ketetapan Nabi.27 

Maqāṣid asy-Syarī’ah  dalam arti Maqāṣid asy-Syāri’ mengandung empat 

aspek. Keempat aspek itu adalah:28 

1. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat. 

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

3. Syariat sebagai sesuatu hukum taklīf yang harus dilakukan. 

                                                           
26 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyāt dan Evolusi Maqāṣid asy-

Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179. 

27 ‘Abd Karīm Zaydān, Al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, dalam Ahmad 
Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 179. 

28 Lihat Abī Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhmī asy-Syāṭibī, Al-
Muwāfaqāt, (Riyaḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2006), II, hlm.8. 
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4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan 

hukum. 

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqāṣid asy-

syarī’ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat 

dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga 

berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia 

melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai 

mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang 

lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan 

hawa nafsu.29 

Pemaparan tentang konsep maqāṣid asy-ayarī’ah tersebut bahwa dalam 

setiap istinbāṭ pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal 

dalam suatu nash nya (al-Qur’an dan as-Sunnah), agar setiap pengambilan hukum 

tersebut  menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, dan ketentraman dalam 

masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan syarak dalam penetapan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.30 Muhammad Abu 

Zahrah dalam kaitannya dengan ini juga menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum 

                                                           

29 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 70. 

30 Ismail Muhammad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 
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Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-

Qur’an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.31 

Maqāṣid asy-ayarī’ah ada tiga bagian yaitu ḍarūriyyah (primer), ḥajiyyah 

(sekunder),dan taḥsiniyah (tersier). Maqāṣid al- ḍarūriyyah dimaksudkan untuk 

memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas yaitu memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 

memelihara harta.32 Maqāṣid al- ḥajiyyah dimaksudkan untuk menghilangkan 

kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih 

baik lagi. Sedangkan Maqāṣid al- taḥsiniyah dimaksudkan agar manusia dapat 

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok 

tersebut. Pembahasan ini akan menjadi tolak ukur  yang bertujuan kepada pokok 

hukum Islam, yaitu untuk membina umat manusia yang di dalamnya adalah 

kebutuhan dasar manusia tentang hukum, sehingga dapat di terima oleh akal sehat, 

karena setiap perintah-Nya mengandung kemaslahatan umat manusia.33 

Dalam permasalahan ini penyusun lebih menitik beratkan pada 

perlindungan jiwa terhadap anak  yang masih dibawah umur dan perlindungan 

keturunan terhadap anak yang masih memerlukan pengayoman dari orang tua nya. 

Mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat berharga, maka negara 

berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum 

kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar 

                                                           
31 Asfri Jaya Bakri, Konsep maqashid al-syari’ah menurut al-Syatibi, hlm. 65. 

32 Suyatno, Dasar-dasar Ilmu fiqih & Ushul Fiqih, cet. Ke-1 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011), hlm. 153. 

33 Amir Syarifudin, Usul Fiqih, cet. ke-2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001). 
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dan berperan serta dalam pembangunan dan untuk keperluan itulah negara 

membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

No.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3/1997 tentang 

Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang kesemuanya itu memuat dan mengatur hal-hal tertentu mengenai hak-hak 

anak Indonesia. Anak-anak merupakan individu-individu yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan baik dari negara maupun keluarga dan anggota 

masyarakat lainnya.34 

Dalam permasalahan ini anak juga di atur dalam UUD RI Tahun 1945 

yang selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana 

yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan 

bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak 

Anak yang meliputi: 35 

1. Nondiskriminasi 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup dan berkembang 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak 

                                                           
34 Ifdhal Kasim dan Johannes da Maenus Arus, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai 

Pilihan, (Jakarta: Elsam, 2001). 

35 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, cet. ke-2, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012) hlm. 71. 
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Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunyai 

kewajiban-kewajiban yang sama, adapun kewajiban-kewajiban anak 

terhadap orangtuanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. 

Adapun kewajiban-kewajiban anak, juga diatur dalam undang-undang 

no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 19 yang berbunyi: 

Setiap anak berkewajiban: 

a. Menghormati orang tua, wali dan guru; 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangi temen; 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara; 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.36 

Walaupun larangan-larangan tegas tentang eksploitasi anak sudah ada di 

dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1337 

tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, contohnya : Dalam kasus pengemis 

membawa bayi, anak-anak sengaja diajak untuk mengemis, sehingga membuat 

beberapa kalangan masyarakat yang peduli akan kesejahteraan anak 

mempermasalahkan hal itu. 

Dari uraian di atas tampak bahwa kedua hukum yaitu hukum Islam dan 

UUPA mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan itulah yang 

menjadikan tolak ukur kemaslahatan bagi anak yang masih di bawah umur.  

                                                           
36 Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007,.,hlm. 

9-10. 
 
37 Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah riset lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang menggunakan metode pengamatan dan 

penelusuran secara langsung ke lapangan yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti guna memperoleh data dan keterangan tentang pemahaman serta fakta 

yang akurat, mengenai pengemis membawa bayi tersebut.38  

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan penyusun gunakan adalah preskriptif-

komparatif, yaitu suatu penelitian yang memberikan penilaian terhadap pengemis 

membawa bayi, kemudian karena sifatnya komparatif maka akan dianalisis dari 

segi hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.39 

 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis-normatif dan sosiologis:  

a. Yuridis, yaitu pendekatan dengan mempelajari segi hukum yang 

terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

                                                           
38 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 11. 

39  Lihat: Sutan Rajasa, Kamus Ilmiah, hlm. 110. 
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b. Normatif, yaitu mengkaji tentang konsep Pengemis membawa bayi 

berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. 

c. Sosiologis, yaitu penelitian langsung melakukan pendekatan 

terhadap obyek penelitian yaitu pengemis membawa bayi. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah sifatnya lapngan maka teknik pengumpulan 

datanya dengan cara langsung ke lapangan. Cara mendapatkan data tersebut antara 

lain dengan mewawancarai obyek secara langsung menggunakan teknik observasi. 

Selain itu penyusun juga menggunakan data tambahan yang bersifat sekunder 

yaitu  menggunakan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a) Observasi  

Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan pada 

pelaku, lokasi atau tempat beroperasinya kegiatan tersebut, serta aktifitasnya yang 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu permasalahan 

pada obyek penelitian. Penelitian ini mengambil unsur-unsur yang tampak seperti 

data dan informasi yang harus diamati dan dicatat sebagaimana mestinya. 

b) Wawancara  

Proses wawancara ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

pengambilan suatu data. Data yang diperoleh dari wawancara merupakan tulang 
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punggung dari setiap interview dengan obyek atau pelaku yang diwawancarai. 

Manfaat dari wawancara ini dapat memperoleh data dengan tanya jawab secara 

langsung guna memperoleh data yang valid langsung dari sumber yang kita 

butuhkan. 

c) Dokumentasi  

Dengan menggunakan metode dokumentasi penulis dapat memperoleh 

data tambahan yang terkait dengan pokok pembahasan atau permasalahan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi ini meliputi: jurnal, artikel, 

surat kabar serta dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

 

5. Analisa Data 

Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif anilisis 

induksi-komparasi. Induksi dalam penelitian ini yaitu berangkat dari praktik 

pengemis membawa bayi kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, 

sesuai atau tidak sesuaikah dengan ruh hukum Islam (tujuan syarak). Sedangkan 

komparasi yaitu membandingkan konsep pengemis membawa bayi perspektif 

hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian 

dicari mana hukum yang lebih kuat sehingga dari komparasi tersebut 

menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan yang sistematis, maka penyusun 

membaginya menjadi lima bab yakni : 

Bab I, berisi antara lain: pendahuluan, latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, penyusun mencoba meninjau gambaran umum tentang pengemis 

dan praktik pengemis membawa bayi yang meliputi kebiasaan dan kinerja 

pengemis membawa bayi, dan faktor-faktor yang mendorong orang mengemis 

membawa bayi, serta dampak bayi yang diajak mengemis. 

Bab III, Pada bagian ini diuraikan perlindungan anak perspektif hukum 

Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang keduanya 

meliputi, konsep perlindungan anak, hak-hak anak dan pemanfaatan anak secara 

ekonomi. Hal ini merupakan gerbang untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam 

dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pengemis 

membawa bayi. 

Bab IV, penyusun akan memaparkan serangkaian analisa terhadap praktik 

pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan UU. No. 23 Tahun 2003 

Tentang Perlindungan Anak. Dalam masalah ini akan didentifikasi mengenai 

persamaan dan perbedaan dalam memandang masalah pengemis membawa bayi 

sehingga dapat menemukan tujuan hukum yaitu tentang kemaslahatan anak itu 

sendiri. 
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Bab V, merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang di dalamnya berisi 

kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil akhir penelitian. Kesimpulan hasil 

pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta 

memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan. 



 

65 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap 

masalah-masalah pengemis membawa bayi pespektif hukum Islam dan Undang-

Undang No.23 Tahun 220 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan metode 

komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan, baik dalam hukum Islam 

maupun UU No. 23 tentang perlindungan anak, keduanya sama-sama menjunjung 

tinggi mengenai hak-hak anak agar tidak terjadi seperti halnya pada kasus yang 

penyusun angkat yaitu pengemis membawa bayi, karena hal tersebut termasuk 

eksploitasi terhadap anak.  

Menurut hukum Islam bahwa seseorang  pengemis membawa bayi  sangatlah 

jauh dari nilai-nilai kemaslahatan, telebih orang yang dibawa mengemis seorang bayi 

yang masih butuh pembinaan dan penghidupan yang layak. Tetapi jika dilihat dari 

kemaslahatannya tidak hanya dilihat dari dampak anak, karena dalam kasus tersebut 

orang tua mengemis membawa anak juga untuk menghidupi anaknya. Jadi mengenai 

perlindungan anak Islam lebih hati-hati untuk kemaslahatan umat manusia.  

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 220 Tentang Perlindungan 

Anak dijelaskan bahwa pengemis membawa bayi ini termasuk eksploitasi anak, jadi 
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semua pengemis yang membawa anak ini termasuk tindak pidana padahal kalau 

dilihat dari kemaslahatannya orang tua yang membawa bayi untuk mengemis juga 

untuk menghidupi anaknya sehingga tumbuh berkembang. 

 
B. Saran 

 

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang 

penyusun berikan khususnya bagi orangtua, masyarakat, dan pemerintah pada 

umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan pengemis membawa 

bayi, maka dapat penyusun sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam konsep perlindungan anak orang tua diharapkan untuk menghargai 

hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan 

kewajiban orang tua. Sehingga akan tercapai kesejahteraan anak dan tidak 

ada tindakan eksploitasi anak seperti kasus pengemis membawa bayi. 

2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor 

kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang mengenai 

eksploitasi terhadap anak. Tanpa dukungan dari masyarakat kegiatan ini 

akan terus berlanjut jika yidak ada perhatian dari masyarakat sekitar. 

3. Dalam mengurangi pengemis membawa bayi seharusnya pemerintah lebih 

banyak memberikan pembinaan terhadap keluarga-keluarga miskin atau 

orang jalanan, karena pengemis membawa bayi terjadi pada orang miskin 

dan orang jalanan. 
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4. Selain memberikan pembinaan terhadap orangtua dan masyarakat, 

hendaknya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan atau memberi 

keahlian. Sehingga mereka dapat meninggalkan pekerjaan mengemis 

membawa bayi. 

5. Meskipun larangan-larangan tentang eksploitasi secara ekonomi terhadap 

anak sudah tertera dalam pasal 83, 84, dan 88 undang-undang no.23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak, pada kenyataan masih begitu 

memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menggangap 

anak adalah sebuah aset buat mencari keuntungan, dan rendahnya 

pendidikan banyak orang tua yang sengaja atau tanpa sengaja 

mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih kemiskinannya. Jelas 

terlihat sekali bahwa UUPA belum cukup mampu mengatasi tidak pidana 

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Hal ini diharapkan pemerintah 

secara tegas melakukan tindakan pemberian sanksi terhadap pengemis 

membawa bayi, agar tidak ada lagi pengeksploitasi terhadap anak.  
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TERJEMAHAN TEKS ARAB 

 

No Bab Halaman Foot Note Terjemahan 
1 I 2 4 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

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 diperintahkan.” 

2 I 9 23 “dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.” 

3 I 10 25 “dan Sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan[862], Kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan. 

4 III 30 3 “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 
ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar 
kamu bersyukur..” 

5 III 30 4 “Kami limpahkan keberkatan atasnya dan 
atas Ishaq. dan diantara anak cucunya ada 
yang berbuat baik dan ada (pula) yang 
zalim terhadap dirinya sendiri dengan 
nyata.” 

6 III 31 5 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
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 diperintahkan..” 
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7 III 31 6 Setiap anak dilahirkan dalam keadaan 
fitrah, maka kedua orang tuanya lah 
yang menyebabkan anaknya menjadi 
Yahudi, Nashrani, atau Majusi. 

8 III 32 8 dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. 

9 III 35 15 Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang 
ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan. 
 
 

10 III 36 19 Hai orang-orang yang beriman hendaklah 
kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

11 III 37 22  Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang 



I 

 

diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu 
Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 
terhadap kedua orang ibu bapa, dan 
janganlah kamu membunuh anak-anak 
kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 
memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 
nampak di antaranya maupun yang 
tersembunyi, dan janganlah kamu 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar[518]". demikian itu 
yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya). 
 
[518] Maksudnya yang dibenarkan oleh 
syara' seperti qishash membunuh orang 
murtad, rajam dan sebagainya. 
 

12 III 38 23 Bab diatas menerangkan tentang dicegahnya 
menyiksa budak, hewan, perempuan, dan anak 
tanpa ada sebab syar’i atau melebihi 
batas tata krama. 

13 IV 54 2 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. 

14 IV 55 5 dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. 
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Daftar Pertanyaan 

 

1. Siapakah nama anda dan dimana anda tinggal ? 

2. Apa pekerjaan anda sebelum mengemis dengan membawa bayi? 

3. Mengapa anda melakukan pekerjaan tersebut? 

4. Jam berapa anda mulai beraktifitas mengemis? 

5. Berapa penghasilan anda? 

6. Bagaimana anda menarik perhatian orang-orang? 

7. Sejak kapan anda melakukan pekerjaan mengemis ini? 

8. Apakah anda pernah ditangkap satpol PP? 
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