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ABSTRACT 

Muhlasin Amrullah, O 100120015. Children‟s Rights written in Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 to obtain education viewed by the perspective of 

Islam. Thesis. Master of Islamic Education. Post Graduate Program of Muhammadiyah 

University of Surakarta. 2014. 

Children are the future generation who should be protected. Indonesia protects the 

children by showing it in Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002. The children 

protection in Indonesia should consider the children‟s rights in Islam considering most of 

Indonesian is Moslem. The objective of the research is to describe comprehensively the 

children‟ rights to obtain education in UU No. 23/2002 and also to describe the children‟s 

right to obtain education in UU No. 23/2002 viewed by Islamic point of view.  

The research is literary research, which analyzes the children‟s right to obtain 

education written in Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 viewed by the 

perspective of Islam. The research uses descriptive analysis method. The primary sources 

used in the research is book of Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, hadist 

(traditional collection of stories relating words or deeds of Muhammad the chief source of 

guidance for understanding religious questions)  and the verses from Qur‟an dealing with 

the children‟s rights. While the secondary sources used in the research is journals dealing 

with the children‟s right to obtain education.  

Based on the research, it can be concluded that; the children‟s rights to obtain 

education written in Undang-Undang No. 23/2002 are a) The children‟s right to live, grow, 

be protected and participate properly, b) The right to obtain education and learning, c) The 

right to obtain inclusion education for disabled children, d) The right to obtain a special 

education for them who have a great ability, e) The right to express their arguments, f) The 

right to receive, look for, and give information. According to the analysis of the children‟s 

right to obtain education written in Undang-Undang No. 23/2002 viewed by the 

perspective of Islam, it is clearly stated that the children‟s right is protected by Qur‟an and 

Sunnah. Islam considers education as the children‟s right, therefore the children have the 

right to grow and obtain a good education as it is stated in the objective of Islamic 

education. a) The right to grow and develop based on the dignity, b) The right to grow and 

develop, and having the education as reflected in Islam‟s objective, c) The right for those 

disable without discrimination, d) The right for those potential children by using the 

principal of children‟s development ability,e) The right to argue and being responded by 

using the responsible education‟s basic as portrayed in Islamic principals, f) The rights to 

accepting, seeking, and giving information in order to create the system of education by 

educator as reflected in Islamic education. Unfortunately, education based on UU No. 

23/2002 seems to see it formally, and then it is also dichotomous, it‟s not integrated 

between general and religious education. 
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Abstrak 

Muhlasin Amrullah, O 100120015. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak  No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam. Tesis. 

Magister Pendidikan Islam. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2014. 

Anak merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa yang wajib dilindungi. Di 

Indonesia anak dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002. 

Perlindungan anak juga harus mempertimbangkan hak anak dalam Islam mengingat 

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Penelitian ini bertujuan untuk 

Mendeskripsikan secara komprehensif tentang hak-hak anak untuk memperoleh 

pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 dan Mendeskripsikan secara 

komprehensif tinjauan Islam tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam 

Undang-Undang No. 23/2002. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang menganalisis hak anak 

untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 menurut perspektif 

Islam. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber primernya 

meliputi Undang-Undang No. 23/2002 dan hadis serta ayat Al Qur‟an yang berkaitan 

dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Adapun sumber sekundernya meliputi 

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan.  

Berdasarkan penelitian disimpulkan sebagai berikut, hak  anak untuk memperoleh 

pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 meliputi: a) Hak anak atas hidup, tumbuh 

kembang, perlindungan dan partisipasi secara  wajar, b) Hak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran, c) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi  anak cacat, d) Hak 

memperoleh pendidikan khusus bagi  anak yang memiliki keunggulan, e) Hak untuk 

menyatakan dan didengar  pendapatnya, f) Hak menerima, mencari, dan memberikan  

informasi. Berdasarkan analisis hak pendidikan untuk anak dalam sudut pandang Islam 

hak anak telah termuat di dalamnya namun lebih ditegaskan dengan ikatan orisinilitas 

Islam antara lain: a) hak atas tumbuh dan berkembang berdasarkan fitrahnya, b) Hak 

tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan Islam, 

c) Hak Pendidikan bagi anak cacat dengan dasar tidak diskrimintif,  d) Hak Pendidikan 

bagi anak unggul dg prinsip mengembangkan kemampuan anak, e) Hak menyatakan dan 

didengar pendapatnya dg asas pendidikan yang bertanggung jawab seagaimana prinsip-

prinsip dalam Islam, f) Hak menerima, mencari dan memberikan informasi dalam rangka 

pendidikan dengan bimbingan pendidik sebagaimana prinsip pendidikan dalam Islam. 

Pendidikan dalam Undang-Undang No. 23/2002 terlihat masih memandang dalam konteks 

formal, sedangkan pendidikan juga terlihat dikotomis, tidak terintergrasi antara pendidikan 

umum dengan pendidikan agama. 

 

Kata kunci: undang-undang,perlindungan anak, pendidikan anak.  
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A. Pendahuluan 

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 

depan. Kedudukan anak ini sangatlah istimewa di samping anak adalah 

pewaris dan penerus masa depan, anak juga merupakan aset bagi orang tua. 

Kewajiban ini berlaku bagi orang tua dan masyarakat untuk memelihara dan 

merawat anak sampai tumbuh dewasa. Mengingat anak belum mampu 

melindungi dirinya dari berbagai penyelewengan maka anak perlu 

mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang dapat merugikan anak. 

Islam memandang anak merupakan pewaris ajaran Islam yang 

dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw dan generasi muda muslim yang 

akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia
1
 maka 

anak mendapatkan perhatian yang besar dalam Al Qur‟an dan Hadis. 

Perhatian anak di dunia internasional diwujudkan dengan adanya 

deklarasi hak anak international yang diratifikasi oleh anggota Persarikatan 

Bangsa-Bangsa, di Indonesia dikenal dengan UU Perlindungan anak no. 

23/2002. Adanya deklarasi tersebut adalah sebagai upaya dunia akan 

pentingnya memelihara hak anak, dan memenuhi hak anak diantaranya adalah 

hak untuk mendapat pendidikan. 

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting, karna pendidikan 

membantu manusia mengembangkan jasmani dan rohani manusia. Namun 

                                                           
1
Zuhairini, 1992.Sejarah Pendidikan Anak. Jakarta:Bumi Aksara. Hlm. 54-55  
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pentingnya pendidikan belum sejalan dengan fakta yang ada diantaranya 

adalah banyaknya anak yang putus sekolah yang disebabkan banyak faktor 

terutama faktor ekonomi. Ada anak yang belum pernah sekolah, ada yang 

putus di tengah jalan karena ketiadaan biaya. 

Persoalan pendidikan menjadi tugas berat Pemerintah Indonesia dalam 

menjamin pendidikan anak, serta memiliki tanggung jawab untuk memenuhi 

hak-hak anak dalam dunia pendidikan sehingga hak anak dalam memperoleh 

pendidikan benar-benar didapatkan oleh anak secara layak dan menyeluruh. 

Namun Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim, 

pemerintah perlu melihat konsep hak anak dalam memperoleh pendidikan 

berdasarkan konsep Islam, hal ini dibutuhkan karna seorang muslim akan 

melihat segala sesuatu berdasarkan tinjauan Al Qur‟an dan Sunnah
2
. 

Anak dalam Islam memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang 

tua, sedangkan orang tua juga memiliki tangungjawab untuk mendidik anak-

anaknya sampai tumbuh dewasa. Namun antara kewajiban anak dan 

tangungjawab orang tua ini terkadang tidak sejalan. sebagai contoh pada kasus 

Tasripin, ia harus meningalkan bangku sekolah untuk menghidupi ketiga 

adiknya, sementara orang tuanya pergi merantau. Dalam kasus ini orang tua 

meningalkan kewajiban untuk mendidik anaknya, dan anaknya mengambil 

peran yang lebih dalam berbakti kepada orang tuanya
3
. 

                                                           
2
Abu A’la Al Maududi, t.th. Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim, Terj. Osman Raliby. 

Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 15-18.  
3
 Kisah hidup tasripin. seorang bocah yang meninggalkan bangku sekolah, bekerja untuk 

mengurus ke tiga adeknya, laporan dalam tribun news. 
http:tribunnews.com/nasional/2013/04/19/kisah-hidup-tasripin-mengundang-haru, di akses 
pada 14 juli 2013, pukul: 13.43 
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Kasus demikian banyak terjadi di masyarakat yang kondisi ekonominya 

terbatas, bagi keluarga miskin menyuruh anak membantu meringankan 

pekerjaan orang tua adalah bagian dari survival keluarga, dan masih tingginya 

angka putus sekolah dan kurangnya animo masyarakat terhadap terhadap arti 

penting pendidikan bagi masa depan anak-anak. Hal lain yang tidak kalah 

penting adalah pandangan yang mengangap melatih anak bekerja adalah proses 

memandirikan anak di sisi lain anak berbakti kepada orang tua dengan 

membantu meringankan orang tua, namun lain hak anak untuk belajar dan 

berkembang menjadi berkurang
4
. Persoalan pemenuhan hak anak dalam 

memperoleh pendidikan harus diberikan. Berbagai persoalan tersebut harus 

diselsesaikan, sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya beragama 

Islam, maka Islam memiliki peran yang besar untuk memberikan solusi 

berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.  

Konvensi hak anak internasional yang lahir dari paradigma barat, harus 

dianalisi dengan pandangan Islam. Islam harus memberikan sumbangsih bagi 

dunia berkaitan dengan hak anak, Dengan demikian perlu diuraikan secara 

jelas bagaimana Islam memberikan hak kepada anak sehingga orang tua sadar 

akan tanggung jawabnya
5
. Maka pemenuhan hak anak harus bisa berjalan 

antara Negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 

2002 dan dengan mempertimbangkan konsep Islam berdasarkan Al Qur‟an dan 

                                                           
4
Bagong suyanto, 2003. Masalah Sosial Anak. Jakarta:kencana. 137-139  

5
Volkmann, Christian Salazar , 2012. Child rights and Islam dalam jurnal Forced 

Migration Review vol. 3 page 4. 
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sunnah. Untuk itulah dalam penelitian ini akan melihat lebih komprehensif 

antara dua konsep tersebut. 

B. Metodologi 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian dalam tesis ini termasuk kategori penelitian kepustakaan 

(library research
6
) atau studi kepustakaan dengan objek berupa naskah-

naskah, buku maupun naskah-naskah lain yang berhubungan dengan 

persolan yang akan dibahas.  

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data tidak 

dilakukan dengan mengungkapkannya secara numeric sebagaimana 

penyajian data secara kuantitatif. Dalam data kualitatif, yang banyak 

dilakukan adalah pemaparan data bersifat fleksibel dengan menelusuri 

kebenaran-kebenaran fakta yang terjadi di lapangan.
7
 Hasil peneilitan 

kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generaslisasi.
8
 

Secara sederhana, untuk menelaah hak-hak anak dalam undang-

undang perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan dan hak anak 

dalam Islam peneliti menggunakan metode analisis-deskritif: dengan cara 

analisis deskriptif dimaksudkan, bahwa peneliti akan menelusuri hak-hak 

anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 dan hak-hak anak dalam Islam. Dengan cara 

deskriptif dimaksudkan, bahwa peneliti akan menguraikan dengan detail 

                                                           
6
 Winarno Surakhman, 1994. “Pengantar Penelitian Ilmiyah. Bandung: Tarsito, hal. 251-

263. 
7
 S.Nasution, 1989. “Metode penelitin Naturalistik Kualitatif”. Bandung: Tarsito, hal. 12. 

8
 Sugiyono, 2007.  Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 1-3.  
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serta cermat semua hal yang berkaitan dengan desain pendekatan yang 

digunakan untuk melihat relevansi Undang-Undang Perlindungan Anak 

No.23 Tahun 2002 dalam memperoleh pendidikan dengan hak anak dalam 

Islam 

2. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

pendekatan normative. Mendekati masalah yang hendak diteliti berupa 

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang hak anak 

untuk memperoleh pendidikan dengan pandangan Islam. Hal ini dilakukan 

dengan cara tematik dan holistic yaitu mengumpulkan semua data berupa 

produk perundang-undangan dan pandangan Islam tentang hak anak untuk 

memperoleh pendidikan pada tahap akhir untuk menemukan relevansi 

tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan antara Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan persepektif Islam. 

3. Sumber Data. 

Sumber data yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan tesis 

adalah sumber yang bersifat primer maupun skunder. Sumber primer 

penelitian ini meliputi: a) Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak No. 

23 Tahun 2002,  b) Penelitian tentang hadis-hadis pendidikan, c) Tafsir 

tematik tentang pendidikan c) Buku-buku tentang hak anak untuk 

memperoleh pendidikan dalam Islam. 

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah beragam buku serta 

jurnal yang didalamnya memuat artikel-artikel yang menjelaskan secara 
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tajam dan akurat seluruh informasi yang diperlukan oleh penulis yang 

membahas tentang hak-hak anak dalam Islam. 

4. Analisis Data. 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data deskriptif bersifat deduktif, yaitu berawal dari pernyataan 

yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus
9
. 

Secara singkat deduktif diarahkan oleh proposisi, teori, hukum-hukum 

yang sudah ada
10

. Deskiriptif dimaksudkan menguraikan dan memaparkan 

data yang ada
11

. Sedangkan deduktif berfungsi untuk mengambil 

kesimpulan dari yang bersifat umum dalam hal ini adalah hak-hak anak 

dalam UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak kemudian di khususkan 

dengan hak anak dalam Islam. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. 

Hak anak untuk memperoleh pendidikan terdapat dalam norma 

hukum utama pasal 4 UU No. 23/2002 “setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan 

Primary Laws (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma 

                                                           
9
Sukandarrumidi, 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hlm. 40-41.  
10

Nyoman Kutha Ratna, 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: UII press. Hlm. 327-
329.  

11
 Ibid, hlm. 336-337.  
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hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai 

Secondary Laws.  Karenanya, Hak hidup tidak dapat diabaikan dalam 

keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat (Emergency). Sedangkan 

hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, 

pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi.  Dalam 

UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam 

penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 

sosial, termasuk agama
12

. 

Hak anak untuk memperoleh Pendidikan Secara jelas disebutkan 

dalam Bab III pasal 9 disebutkan: 

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembagnan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai minat dan bakat. 

2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus 

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
13

. 

Secara rinci hak anak untuk memperoleh pendidikan dapat dibagi 

menjadi: 

1. Hak untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4 UU No. 

23/2002) 
                                                           

12
 Budi Raharjo ed., 2004. Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang No. 23/2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Jakarta: Komnas PA-Save The Children. Hlm. 39-41. 
13

Ibid, UU. No 23/2002 Bab III Pasal 9.  
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Hak anak untuk tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak 

atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan 

memperoleh informasi antara lain tumbuh dan berkembang jasmaninya 

dan fikirannya atau pengetahuannya dalam rangka mengembangkan dan 

mendidik anak. 

Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dijelaskan dalam 

penjelasan UU no. 23/2002 bahwa hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 

28B  ayat 2 Undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang 

tercantum dalam konvensi hak-hak anak.  

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 ayat 1 UU no. 

23/2002) 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  Pendidikan 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anak sebagaimana 

dalam pasal 50 UU No. 23/2002. 

3. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi  anak cacat (Pasal 9 

Ayat 2 UU No. 23/2002). 

Hak memperoleh pendidikan bagi anak cacat ini sesuai 

dengan prinsip dasar konvensi hak anak yaitu nondiskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup dan perkembangan. Konsekuensi atas jaminan perlindungan 

bagi penyandang cacat , maka pendidikan harus inklusi atau 

terbuka untuk semua. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun 
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daerah harus mendukung demi terselengaranya akses dan 

terjaminnya pendidikan bagi penyandang cacat. 

4. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi  anak yang memiliki 

keunggulan (Pasal 9 Ayat 2 UU No. 23/ 2002). 

prinsip untuk memberikan pendidikan harus melihat 

individu yang berbeda serta memerlukan penanganan yang 

berbeda. Bagi anak yang memiliki keunggulan akan sulit jika 

disamakan dengan anak yang memiliki keterbelakangan mental. 

Maka dengan jaminan untuk kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan khusus bagi anak unggul dimaksudkan sebagai solusi 

melihat individu yang berbeda dan memiliki keunggulan yang 

berbeda. Mengingat terdapat anak yang memiliki bakat yang 

unggul yang memiliki IQ rata-rata 200. 

5. Hak untuk menyatakan dan didengar  pendapatnya (Pasal 10 UU 

No. 23 Tahun 2002). 

Anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya 

merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pendapat anak. 

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki. 
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6. Hak Menerima, Mencari, Dan Memberikan  Informasi (Pasal 10 

UU No. 23/ 2002)
14

. 

Hak menerima , mencari dan memberikan informasi 

memberikan hak anak untuk berpartisipasi. Namun demikian harus 

mempertimbangkan tingkat usia dan intelektual anak, kebebasan 

anak tersebut harus disikapi dengan bijak untuk mengembangkan 

intelktual anak. hal ini sesuai dengan prinsip konvensi hak anak 

internasional yaitu dalam rangka penghargaan terhadap pendapat 

anak. 

2. Tinjauan Islam tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan 

dalam UU PA No. 23/2002. 

a. Hak anak untuk  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar. 

Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.  Islam 

melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan 

apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut 

diberikan Islam sejak masa dalam kandungan, dalam kalam Allah Swt:  

                

“Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan 

mematikan dan Kamilah (pulalah) yang mewarisi (QS. Al-Hijr:23”). 

 

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hak hidup, keberlangsungan 

dan hak perkembangan melekat pada setiap diri anak, dan mutlak 

adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan 

                                                           
14

Op.cit,  Budi Raharjo ed., hlm. 42-43. 



11 
 

atas kehidupan mereka. Allah Swt mengecam keras orang-orang yang 

tidak menghargai hak asasi manusia dan melakukan pembunuhan pada 

anak. Islam telah menentang pembunuhan sejak zaman jahiliyah, 

Allah Swt menegaskan dalam Surat Al Maidah ayat 32. 

Menjamin perkembangan anak dapat dilakukan dengan cara 

mendidik anak. Dengan pendidikan anak dapat berkembang secara 

sempurna baik pemikiran, maupun sikap dan perilakunya. Pendidikan 

yang diberikan kepada anak merupakan pendidikan yang bersifat 

komprehensif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan 

kemampuan intelektual, mental dan spritual. Nabi memerintahkan 

para orangtua untuk mendidik anak-anaknya. Dengan demikian Islam 

menjamin hak anak atas tumbuh berkembang berdasarkan 

perlindungan Al Qur‟an dan Sunnah, tumbuh jasmaninya dan 

berkembang dengan mendidik anak untuk mengembangkan 

potensinya. 

b. Hak anak untuk memperoleh pendidikan. 

Perintah untuk mendidik anak mengandung kewajiban untuk 

mendidik anak. Yang disana mengandung hak anak untuk memperoleh 

pendidikan dari orang tuanya. Sebagaimana dalam Al Qur‟an: 

                      

                     

          



12 
 

“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”
15

. 

 

Perintah memelihara diri dan keluarga bermakna mengajarkan 

pada mereka kebaikan dan mendidik kearah yang lebih baik.  Perintah 

tersebut mengandung kewajiban bagi orang tua untuk memberikan 

pendidikan kepada keluarga, disamping itu juga mengandung makna 

anak berhak atas pendidikan dari orang tuanya. sehingga dapat 

katakan bahwa hak pendidikan merupakan sesuatu yang harus 

didapatkan oleh anak tanpa menuntut dari orang tuanya, karena 

mendidik anak dan keluarga merupakan kewajiban dari para orang 

tua. 

c. Hak pendidikan khusus bagi penyandang cacat. 

Prinsip nondiskriminasi tidak boleh melihat perbedaan ras dan 

golongan. Prinsip tersebut juga berlaku untuk tidak menghina 

kekurangan orang lain. Dengan demikian orang yang cacat dalam 

Islam tidak dipandang sebagai kekurangan, namun Islam memandang 

yang lebih utama ialah orang-orang dengan ketakwaannya. Dalam 

Islam pendidikan bagi orang cacat tidak dapat dianaktirikan, namun 

hal tersebut merupakan kewajiban pemimpin untuk memberikan 

pendidikan rakyatnya. maka pelayanan pendidikan harus mampu 

memberikan sarana yang memadai untuk anak cacat sehingga dapat 
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Op.cit. Al Qur’an dan Terjemahnya.  Surat At Tahrim:6  
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mengembangkan potensinya secara optimal dan dapat mendapatkan 

pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya.  

d. Hak pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan 

kedudukan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi maknanya Islam memacu setiap muslim untuk mengoptimalkan 

potensinya sebagaimana dalam Al Qur‟an : 

                                

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
16

. 

 

Optimalisasi potensi pada setiap muslim juga menuntut untuk 

setiap muslim menjadi unggul, hal ini mengingat Islam memandang 

orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia. 

Keunggulan tersebut harus diwujudkan untuk mengembangkan 

potensi. Pandangan Islam tentang orang berilmu dan bertakwa 

memiliki derajat yang tinggi menunjukkan bahwa pendidikan harus 

memandang setiap anak memiliki keunggulan dan membutuhkan 

untuk penanganan yang mampu mengembangkan keunggulannya. 

e. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. 

Kebebasan berpendapat dalam undang-undang no 23/2002 

pasal 9 Berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan 

didengar pendapatnya memiliki makna jaminan atas partisipasi anak. 

sedangkan kebebasan dalam Al Qur‟an ditegaskan: 

                                                           
16

 Ibid, surat Al Mujadilah:11 



14 
 

                                

         

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung”
17

. 

Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, dalam 

Islam mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, tangung 

jawab tersebut tidak hanya kepada manusia namun juga kepada Allah, 

maka pada pasal 10 UU no 23/2002 tujuan pengembangan diri anak 

sesuai tingkat kecerdasannya harus dibimbing kearah tujuan 

pendidikan yang sebenarnya, maka pendidik dalam pendidikan 

formal, non formal dan informal harus melihat aspek kebebasan untuk 

menyatakan pendapat, mencari, menerima dan memberikan informasi 

namun juga diarahkan untuk bertangung jawab pada kebebasannya 

sehinga tidak melanggar hak-hak orang lain dan aturan-aturan dalam 

Islam. 

f. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi. 

Kebebasan untuk menerima, mencari dan memberikan 

informasi bertujuan untuk mengembangkan daya intelektual anak. 

dalam Islam kebebasan untuk menerima, mencari, dan memberikan 

informasi yang bertanggung jawab. Sebagaimana dalam surat al alaq 

ayat 1-5: 

                                                           
17

Op.cit. Al Qur’an Dan Terjemahnya Surat Ali Imran:104.  
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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya” 

Kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi 

dalam rangka untuk mendidik anak, sehingga orang tua memiliki peran 

dalam mengarahkan atas apa yang didapatkan anak, dan 

diinformasikan anak sehingga tidak terbawa pada hal yang negative 

yang membahayakan daya nalarnya, dan perkembangan pemikirannya. 

D. KESIMPULAN. 

1. Hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagai berikut: 

a. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi 

secara  wajar. 

b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

c. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi  anak cacat. 

d. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi  anak yang memiliki 

keunggulan. 

e. Hak untuk menyatakan dan didengar  pendapatnya. 

f. Hak menerima, mencari, dan memberikan  informasi. 
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2. Tinjauan Islam tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan 

dalam UU PA No. 23/2002. 

a. Hak untuk  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, Islam 

menjamin perlindungan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak 

semata menjadikan anak bebas untuk tumbuh dan berkembang tanpa 

pengawasan. Namun hak tersebut menjadi tangung jawab orang tua 

untuk membuat anak tumbuh dan berkembang berdasarkan fitrah anak 

yaitu ke arah tauhid. sebagaimana dalam Al Qur‟an Surat Al Hijr:23, 

Surat Al Maidah ayat 32 dan  hadis  bahwa setiap anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah dalam Shohih Bukhori Hadis no. 1852 

b. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran,  dalam Islam 

pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua, tanpa harus menuntut 

orang tua atas hak pendidikannya, Meskipun dalam kandungan 

perintah terhadap orang tua untuk mendidik anak terdapat makna anak 

memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dari orang 

tuanya. hal tersebut sebagai konsekwensi atas perintah Allah dalam 

Surat At Tahrim ayat 6. 

c. Hak pendidikan khusus bagi penyandang cacat, Islam memiliki prinsip 

non diskriminasi, seperti tidak boleh melihat perbedaan ras dan 

golongan. Prinsip tersebut juga berlaku untuk tidak menghina 

kekurangan orang lain. Islam memandang kedudukan orang berilmu 

memiliki kemuliyaan dibandingkan orang yang tidak berilmu, 

sebagaimana dalam Al Qur‟an Surat Al Hujurat:11,  maka pendidikan 
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bagi orang cacat tidak dapat dianaktirikan, pelayanan pendidikan harus 

mampu memberikan sarana yang memadai untuk anak cacat sehingga 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan dapat 

mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya. 

d. Hak pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan, Islam 

memandang kedudukan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang 

lebih tinggi maknanya Islam memacu setiap muslim untuk 

mengoptimalkan potensinya. Sehingga anak yang memiliki keungulan 

harus dikembangkan potensinya. Sebagaimana dalam Al Qur‟an al 

Mujadilah ayat 11. Optimalisasi potensi pada setiap muslim juga 

menuntut untuk setiap muslim menjadi unggul. Untuk itu pendidik 

harus melihat individu secara yang berbeda dan membutuhkan 

penanganan yang berbeda. 

e. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Namun kebebasan dalam 

Islam diarahkan pada kebebasan yang bertangung jawab, Kebebasan 

menyatakan pendapat merupakan bagian dari syiar Islam sebagaimana 

dalam Surat Ali Imran:104 kebebasan tersebut terikat dengan norma-

norma dalam Al Qur‟an dan Sunnah. 

a. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi untuk anak 

merupakan bagian dari kebebasan anak untuk berpartisipasi yang 

bertujuan untuk mengembangkan daya intelektual anak. Dalam Islam 
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kebebasan untuk menerima dan mencari informasi yang berguna 

untuk pengembangan fitrah anak. Kebebasan mencari informasi 

kaitannya dalam mencari ilmu sebagaiman dalam Surat Al „Alaq ayat 

1-5 serta memberikan informasi yang bertanggung jawab. Ketiga hal 

diatas memerlukan bimbingan orang tua yang bertangung jawab 

terhadap pendidikan anaknya sehingga anak tidak terbawa pada hal-

hal yang negative. 

E. PENUTUP. 

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rahmatnya pula 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari program studi yang penulis 

ampuh. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna, serta semoga tesis ini dapat memberikan 

nilai tambah bagi penulis dan berguna bagi pembaca, serta mudah-mudahan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan agama Islam secara umum dan secara khusus dalam persoalan 

hak-hak anak. 
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