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TINDAK PIDANA DISKRIMINATIF BIDANG PENDIDIKAN 

TERHADAP ANAK HIV/AIDS (STUDI TERHADAP PERAN YAYASAN 

LENTERA DI KOTA SURAKARTA) 

 

Abstrak 

Anak menjadi aset yang sangat  berharga untuk sebuah negara dalam mewujudkan 

cita-cita bangsa serta menjadi pioner yang berpengaruh dalam menentukan 

pembangunan bangsa di masa depan. Agar cita-cita bangsa benar terwujud, 

seorang anak dalam tumbuh kembangnya diberikan hak berupa pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 yaitu : melindungi segenaap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 

1987 hingga bulan juni tahun 2018 lalu, Kementrian Kesehatan mencatat 

keberadaan HIV/AIDS telah mencapai angka 433 (84,2%) dari 514 

kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia dan paling banyak ditemukan di 

kelompok umur 25-49 tahun serta dari tinngktan umur lainnya tidak terkecuali di 

kota Surakarta terdapat beberapa anak pengidap HIV/AIDS. Dari beberapa anak 

pengidap HIV/AIDS tersebut terdapat beberapa anak  yang dikeluarkan dari 

sekolah karena penyakit tersebut. Sehingga dalam hal ini, anak-anak pengidap 

HIV/AIDS tersebut tidak mendapatkan hak nya selaku anak dalam memperoleh 

pendidikan.  

 

Kata Kunci: anak, hak anak, pendidikan, diskriminatif 

 

Abstract 

Children become very valuable assets for a country in realizing the ideals of the 

nation and become an influential pioneer in determining the nation's development 

in the future. In order for the true ideals of the nation to be realized, a child in his 

growth and development is given the right in the form of education. Education is a 

mandate listed in the preamble to the 1945 Constitution, namely: protecting the 

entire nation and all of Indonesia's spilled blood to realize public welfare, educate 

the nation's life and participate in carrying out world order based on independence 

and lasting peace and social justice. Since it was first reported in 1987 until June 

2018, the Ministry of Health noted the presence of HIV / AIDS has reached 433 

(84.2%) of 514 districts / cities in 34 provinces in Indonesia and is most prevalent 

in the age group of 25- 49 years old and from other age groups are no exception in 

the city of Surakarta where there are some children with HIV / AIDS. Of the 

several children with HIV / AIDS there are some children who were expelled 

from school because of the disease. So in this case, children with HIV / AIDS do 

not get their rights as children in obtaining education. 

 

Keyword: children, children right , education, diskriminative 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia Kehadiran anak dalam suatu ikatan perkawinan sangatlah dinanti-nanti 

dan menjadi suatu hal yang dapat merubah kehidupan seorang suami maupun istri 

agar menjadi lebih bermakna. Tidak hanya dalam suatu ikatan perkawinan, anak 

juga menjadi aset yang sangat  berharga untuk sebuah negara dalam mewujudkan 

cita-cita bangsa serta menjadi pioner yang berpengaruh dalam menentukan 

pembangunan bangsa di masa depan. Sehingga sangatlah penting memberikan 

perhatian khusus terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Dalam sistem hukum Indonesia istilah anak sering disebut dengan orang 

yang belum dewasa (minderjarig) atau orang yang masih dibawah umur (Hasuri, 

2018). Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 ttg 

Perlindungan Anak ) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dalam rangka mewujudkan tumbuh kembang anak salah satunya dengan 

memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Pendidikan merupakan suatu 

amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu : 

melindungi segenaap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Anak sebagai aset bangsa harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas 

agar dapat membawa negara semakin baik di masa depan, sehingga hubungan 

antara keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan (Mumbunaan, 2013).  

Dikarenakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, 

pendidikan juga merupakan suatu hak bagi anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 

35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 
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No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) juga mengatur 

mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. 

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (2) berbunyi “ warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh layanan khusus”. Anak merupakan warga negara sehingga dalam hal 

ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan bagaimana halnya yang terdapat 

dalam ayat (1) maupun (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ini. 

Dalam berjalannya waktu, Indonesia yang telah mengalami banyak 

perkembangan menjadikan tingkat pergaulan bebas meningkat. Hal ini 

diakibatkan dengan banyaknya budaya barat yang masuk dan seiring dengan 

rendahnya taraf pendidikan serta keadaan ekonomi yang kurang stabil pula, 

menjadikan hal-hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya pergaulan bebas. 

Akibat dari pergaulan bebas ini menyebabkan rentan terjadinya penyakit 

HIV/AIDS bagi para orang yang melakukannya. Sejak pertama kali dilaporkan 

pada tahun 1987 hingga bulan juni tahun 2018 lalu, Kementrian Kesehatan 

mencatat keberadaan HIV/AIDS telah mencapai angka 433 (84,2%) dari 514 

kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia dan paling banyak ditemukan di 

kelompok umur 25-49 tahun serta dari tinngktan umur lainnya. 

Dengan tingkat penderita yang begitu besar, terdapat golongan anak-anak 

yang menjadi korban HIV/AIDS. Ini disebabkan oleh keturunan dari kdua orang 

tuanya yang sudah terlebih dahulu terkena HIV/AIDS sehingga sejak usia balita 

mereka sudah harus menerima kondisi yang tidak normal layaknya balita lain 

yang terlahir dalam kondisi sehat. Dari data yang ada, di Yayasan Lentera 

Surakarta saat ini menampung sebanyak 32 anak penderita HIV/AIDS dimana 

dari keseluruhan anak itu terdiri dari usia 4 tahun hingga SMA. 

Pada bulan februari lalu, sebanyak 14 siswa yang mengidap HIV/AIDS 

dimana kesemua anak itu merupakan anak-anak yang berada di Yayasan Lentera 

Solo dipaksa keluar oleh sekolah mereka dikarenakan penyakit yang dialami 
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mereka itu (Wismabarata, 2019). Akibat kejadian ini, untuk mengisi kegiatan 

mereka hanya bermain di Yayasan Lentera. Sehingga anak-anak tersebut tidak 

dapat mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang khususnya mengenaai hak 

untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, 

Solo merupakan sebuah kota yang mendapatkan predikat sebagai kota layak anak 

(KLA) kategori utama sebanyak dua kali yang ditetapkan oleh Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni 

pada tahun 2017 dan 2018 (Aosgi, 2018). 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dalam hal 

ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam 

penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Pemenuhan Hak Mendapatkan 

Pendidikan Bagi Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS (Studi Kasus Anak-Anak Di 

Yayasan Lentera Surakarta)”.   

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dngan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-

lapangan (Suratman dan Dillah, 2013). Jenis penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan 

peraturan-peraturan yang penerapannya dihubungkan terhaadap data yang 

diperoleh dilapangan yaitu mengenai penerapan pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan bagi anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Ketentuan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak (UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) anak 

diartikan dengan melihat usia dimana seseorang dianggap masih menjadi seorang 

anak apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang 
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masih dikandungan orang tuanya. Sedangkan menurut R.A Kosnan anak diartikan 

sebagai manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya 

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Dalam hal 

ini seseorang dianggap tidak hanya melihat dari hitungan angka usia melainkan 

melihat pula kondisi kondisi jiwa seseorang tersebut yang masih rentan dalam 

perjalanan hidupnya.  

Dari berbagai macam hak pada anak  salah satu hak yang perlu untuk 

perhatian khusus yaitu hak anak memperoleh pendidikan. Pendidikan dalam hal 

ini baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal untuk anak. 

Pendidikan yang baik menjadi bekal penting bagi anak untuk menjadi insan yang 

baik pula. Melihat betapa pentingnya hak pendidikan bagi seorang anak, hak 

pendidikan menjadi amanat penting konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam 

pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa “melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Secara 

tersirat konstitusi memerintahkan setiap warga negara Indonesia untuk 

mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta berperan 

dalam menciptakan ketertiban secara global. Konvenan Hak Anak, anak memiliki 

hak memperoleh pendidikan yang sangat dijamin oleh negara. Jika melihat Pasal 

28 ayat (1) Konvensi Hak Anak, seorang anak diberi fasilitas oleh negara untuk 

dapat mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma. Negara berkewajiban 

menjamin seorang anak mendapatkan pendidikan agar dapat menurunkan tingak 

anak putus sekolah. 

Selain dalam Konvenan Hak Anak, mengenai hak memperoleh pendidikan 

diatur pula secara tegas dalam aturan hukum nasional kita. Salah satu produk 

hukum yang mengatur mengenai pendidikan ialah Undang-undang  Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS). Dalam 

Pasal 1 ayat (1) UU SISDIKNAS dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki 

hak yang tidak boleh dibedakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. 

Pemerintah melalui undang-undang ini pula memberikan jaminan kepada seorang 
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anak khususnya yang berusia 7 (tujuh) hingga 15 (lima belas) tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Terdapat aturan hukum khusus yang dikeluarkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia yaitu 

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi 

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

Dan/Atau Bakat Istimewa ( Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan 

Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa). Permendikbud ini secara khusus 

mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki 

kelainan khusus. Adapun pengertian dari pendidikan inklusif ini dijelaskan pada 

Pasal 1 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi 

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

Dan/Atau Bakat Istimewa adalah suatu metode penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan peluang bagi seluruh peserta didik yang mempunyai kelainan dan 

potensi intelegensi dan/atau bakat istimewa agar menempuh pendidikan dalam 

kondisi yang secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya. 

Kota Surakarta sendiri menjadi salah satu kota yang dipilih untuk 

penyelenggara pendidikan inklusif. Pendeklarasian sebagai kota inklusi ini 

dilakukan pada 6 (enam) tahun lalu atau tepatnya pada tanggal 28 September 

2013. Dengan dijadikannya kota Surakarta sebagai kota inklusi, pemerintah kota 

Surakartaa meneluarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ( PERWALI No. 25-A Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif). PERWALI No. 25-A Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini sebagai salah satu aturan tekhnis 

khusus di Kota Surakarta dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi 

seperti yang telah diatur pula dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

nasional. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif pada peraturan 

walikota Surakarta ini ialah untuk memberikan peluang secara seluas-luasnya bagi 

seluruh peserta didik PK dan PLK untuk mendapatkan akses dan layanan 

pendidikan yang berkualitas sesuai keperluan dan kemampuannya; dan 
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menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragamaan, 

dan tidak diskrimintaif untuk seluruh peserta didik.  

Namun dalam peraturan ini belum pula menjelaskan dimana posisi 

keberadaan dari anak pengidap HIV/AIDS dalam mendapatkan pendidikan. 

Menurut hemat penulis, keberadaan anak pengidap HIV/AIDS perlu untuk 

dijelaskan secara langsung dalam peraturan hak memperoleh pendidikan bagi 

setiap anak. Hal ini dikarenakan demi menjamin pemenuhan hak bagi mereka 

dapat terlindungi mengingat stigmasisasi masyrakat terhadap mereka dapat 

dikatakan kurang baikyang dapat berpengaruh kepada proses penyelenggaran 

pemenuhan hak kepada mereka. 

Yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai perlindungan khusus 

kepada anak pengidap HIV/AIDS secara aturan  dapat ditemui salah satunya pada 

Unang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 30 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dalam Pasal 59 UU No. 30 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah serta lembaga lain berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 

memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya pada pasal 59 UU 

No.30 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu pula dijelaskan bahwa anak 

yang mendapatkan perlindungan khusus itu diantara nya terdiri dari anak yang 

menjadi korban NARKOBA, anak berhadapan dengan hukum, anak dari 

kelompok minoritas, anak dengan HIV/AIDS serta beberapa kriteria lain hingga 

kriteria anak korban stigmatisasi dari label terkait dengan kondisi orang tuanya. 

Namun meskipun UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini 

memberikan posisi dan perlindungan khusus kepada anak pengidap HIV/AIDS, 

perlindungan dalam aspek hak pendidikan masih belum dijelaskan pula. Adapun 

bentuk perlindungan khusus yang dimaksud dalam undang-undang.  

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan terdapat berbagai 

regulasi yang berlaku. Namun dalam perlindungan hak mendapatkan pendidikan 

bagi anak pengidap HIV/AIDS masih belum terdapat regulasi yang secara jelas 

mengatur. Untuk Kota Surakarta terdapat regulasi yang cukup menjadi dasar 

melindungi hak memperoleh pendidikan bagi anak HIV/AIDS yaitu melalui 
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Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 

3.2 Pengaturan Tindak Pidana Diskriminatif di Bidang Pendidikan 

Pendidikan pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai 

kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan 

negara. Sudah menjadi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu tanpa terkecuali. Secara eksplisit dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan 

berfungsi untuk mengembangkan serta membentuk suatu kemampuan serta watak 

dalam peradaban bangsa yang bermartabat demi mewujudkan suatu cita-cita 

bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab seperti yang 

tertera dalam konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 6 UU SISDIKNAS berbunyi 

bahwa: 

“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar.” 

 

Hak anak memperoleh pendidikan diatur oleh dalam berbagai aturan. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengatur secara rinci mengenai hak seorang anak mendapatkan pendidikan. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan, terdapat prinsip dasar yang menjadi 

pegangan. Dimana pendidikan wajib diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeaadilan serta tidak diskrimintaif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai eagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang tanpa diskriminatif ialah tidak membeda-

bedakan satu anak dengan yang lain  sehingga mereka memiliki hak yang sama. 
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Dalam Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang a) memperlakukan Anak secara 

diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil 

maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b) memperlakukan 

anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif”. Adapun bagi yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76A ini dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu dalam menjamin anak tidak 

mendapatkan kekerasan Pasal 76C menyatakan bahwa “ Setiap orang dilarang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak”. Sedangkan bagi yang melanggar ketentuan 

Pasal ini pula dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh juta 

rupiah). Berdasarkan uraian pasal diatas, negara memberikan suatu aturan serta 

mengikat bagi setiap orang yang melakukan tindakan diskriminatif yang dapat 

dijadikan dasar pula dalam aspek pendidikan. Secara eksplisit apabila setiap anak 

tidak bisa mendapatkan pendidikan secara optimal dengan adanya tindakan 

diskriminatif, hal tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mengalami kerugian 

secara materiil maupun moril. 

Menurut Simons, terdapat unsur-unsur dari tindak pidana yaitu unsur 

objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur objektif tindak pidana meliputi adanya 

perbuatan Manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan 

kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sementara 

yang dimaksud unsur subjektif menurut Simons ialah orang yang mampu 

bertanggung jawab, adanya kesalahan (baik yang disengaja ataupun yang tidak 

sengaja) (Surbakti, 2005). Dengan adanya tindakan diskriminatif terhadap seorang 

anak dalam mendapatkan pendidikan, hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai 

suatu tindak pidana dimana diskriminatif tersebut termasuk dari suatu tindakan 

yang dilarang serta terdapat sanski atau hukuman bagi setiap orang yang 

melakukannya. 
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Namun demikian, meski telah diatur secara jelas apabila tindakan 

diskriminatif dalam pendidikan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, hal 

ini merupakan suatu jalan terakhir untuk ditempuh. Hal ini sesuai dengan ciri 

penting dari hukum pidana itu sendiri sebagai ultimum remidium. Yang 

membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya ialah dalam hukum 

pidana terdapat suatu sanksi atau ancaman penderitaan dengan sengaja yang 

diberikan kepada pelaku kejahatan. Dengan terdapat sanksi yang seperti inilah 

menjadikan hukum pidana menajdi salah satu hukum yang digunakan sebagai 

upaya terakhir atau ultimum remidium. 

 Hukum pidana sebagai ultimum remidium ini bertujuan guna 

memperbaiki tinkah laku manusiaterutama pelaku kejahatan itu sendiri. 

Berlakunya ultimum remidium sejalan pula dengan upaya penanggulangan 

kejahatan. Dengan hukum pidana digunakan sebagai  ultimum remidium hal ini 

menjadikan dalam suatu kejahatan yang muncul khususnya dalam tindakan pidana 

diskriminatif dalam bidang pendidikan, lebih diutamakan pendekatan non penal 

dalam proses penyelesaiian nya. Dikarenakan pendekatan non penal dapat lebih 

efektif serta efisien untuk diterapkan. 

3.3 Peran Yayasan Lentera dalam memenuhi Hak Anak HIV/AIDS di 

Bidang Pendidikan Agar Tidak Terkena Diskriminatif 

HIV/AIDS merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi 

perhatian negara. HIV/AIDS sendiri mulai dikenali di Indonesia pada tahun 1987 

tepatnya di Provinsi Bali dan diperkirakan telah menyebar pada 407 

Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Indonesia dari jumlah keseluruhan 507 atau 

sekitar (80%) wilayah. Dalam laporan perkembangan HIV-AIDS & Infeksi 

Menular Seksual (IMS) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyatakan bahwa jumlah kasus 

HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 hingga tahun 2017 didapati sebanyak 

280.623 dimana jumlah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sedangkan posisi 

Provinsi Jawa Tengah berada peringkat 5 tertinggi. Selain itu jumlah AIDS 

dilaporkan jumlah kumulatif sejak tahun 1987 hingga tahun 2017 sebanyak 

102.667 orang. 
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 Disampaikan oleh dr.Iin Novita (Mahmuda, 2019) HIV merupakan suatu 

virus yang memiliki kepanjangan Human Immunodeficiency Virus. Virus tersebut 

merupakan suatu mikroorganisme yang menyebabkan infeksi sehingga 

menimbulkan suatu penyakit bernama AIDS. Seperti hal nya penyakit 

Tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Namun 

perbedaannya ialah jika Mycobacterium tuberculosis termasuk kedalam jenis 

bakteri sedangkan HIV merupakan suatu virus. 

Penyebaran HIV/AIDS sendiri saat ini tergolong sangat luas tidak 

terkecuali di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta sendiri terdapat suatu yayasan 

yang bergerak untuk merawat serta melindungi para penderita HIV/AIDS 

khususnya bagi anak-anak. Sesuai data yang ada pada yayasan Lentera Kota 

Surakarta terdapat 32 anak yang menderita HIV/AIDS. Hal ini dilakukan karena 

meskipun anak-anak tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS tidak menghilangkan 

status mereka sebagai anak yang memiliki hak yang harus mereka dapati. Dalam 

UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa hak anak 

adalah suatu satu kesatuan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, 

Pemerinah, dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini penulis berfokus pada hak anak 

tersebut untuk dapat memperoleh pendidikan. Pada bulan februari lalu, sebanyak 

14 siswa yang mengidap HIV/AIDS dimana kesemua anak itu merupakan anak-

anak yang berada di Yayasan Lentera Solo dipaksa keluar oleh sekolah mereka 

dikarenakan penyakit yang dialami mereka itu (Wismabarata, 2019). 

Menurut Ary Pada saat itu bermula dari adanya penggabungan dua 

Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Bumi 2 ke Purwotomo. Dimana penggabungan 

tersebut didasari oleh kebijakan dari Dinas Pendidikan yang melihat SD Bumi 2 

sudah tidak layak representatif untuk beroprasional dikarenakan salah satu 

faktornya ialah jumlah murid yang sedikit. Adapun dari SD Bumi 2 tersebut 

erdapat 14 (empat belas) anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Keseluruh 

anak itu merupakan binaan dari Yayasan Lentera Surakarta. Pada awal anak-anak 

tersebut bergabung masih belum terdapat permasalahan. Namun setelah berjalan 

selama satu hingga dua minggu mulai muncul suatu permasalahan. Permasalahan 
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tersebut diawali dari beberapa anak di kelas 1 mengalami sakit. Dari 14 anak 

tersebut tersebar di berbagai kelas dari kelas 1 hingga kelas 6. Dengan adanya 

salah satu murid yang mengalami HIV/AIDS sakit saat di sekolah tersebut, hal ini 

diketahui oleh masyarakat sekitar serta orang tua murid yang lain. Mengetahui 

adanya anak-anak pengidap HIV/AIDS yang sekolah di SD tempat anak-anak 

mereka di sekolahkan, masyarakat tidak menerima keberadaan anak penderita 

HIV/AIDS tersebut. Akibatnya masyarakat menuntut untuk keseluruh anak-anak 

pengidap HIV/AIDS tersebut untuk dikeluarkan. Hingga pada akhirnya sekolah 

mengambil keputusan untuk mengeluarkan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS 

tersebut dan memberikan rekomendasi untuk dapat pindah ke sekolah lain. 

Sehingga demi terpenuhi hak anak-anak HIV/AIDS tersebut untuk dapat 

memperoleh pendidikan serta terhindar dari tindakan diskriminatif, Yayasan 

Lentera melakukan koordinasi dengan pihak sekolah maupun pihak pemerintah 

yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial. 

Menurut Wahyono selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD Dinas 

Pendidikan Surakarta Sejauh ini upaya pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan seperti ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, guru-

guru serta memberikan pendidikan khusus kepada mereka. Di kota Surakarta 

sendiri, terdapat program khusus untuk pemenuhan hak anak dalam memperoleh 

pendidikan. Surakarta sebagai kota Inklusi melalui Peraturan walikota (perwali) 

Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusi memberikan 

pendidikan kepada anak. Pendidikan Inklusi adalah layanan pendidikan yang 

menyertakan semua anak, termasuk anak-anak ABK khususnya dalam proses 

pembelajaran yang sama. Sekolah-sekolah yang menjalankan pendidikn inklusi 

tersebut ditunjuk secara langsung oleh dinas. Perwali ini sendiri sebagai salah satu 

penerapan dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 

Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

Pendidikan inklusif ini bertujuan untuk melayani warga yang memiliki kelainan 

namun memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat untuk dapat berkembang. 
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Dimana pelaksanaan nya anak-anak tersebut bersama sama dengan murid normal 

lainnya disuatu sekolah umum. 

Pendidikan merupakan salah satu proses yang wajib didapatkan oleh anak. 

Tujuan pemberian pendidikan terhadap seorang anak merupakan untuk dapat 

menciptakan kehidupan mereka dengan baik. Melalui pendidikan harapannya 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik sehingga dikemudian hari anak 

tersebut dapat mewujudkan apa yang dicita-citakannya maupun cita-cita bangsa. 

Oleh karena itu, hak seseorang anak untuk dapat memperoleh pendidikan sangat 

lah dijamin oleh negara melalui peraturan-peraturan yang dibuat. Adapun salah 

satu peraturan yang ada ialah dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ihwal menjamin dan 

menciptakan suatu pendidikan yang baik bagi anak, negara memiliki suatu konsep 

pendidikan yang diatur melalui peraturan-peraturan. 

Salah satu konsep mengenai pendidikan terdapat pada undang-undang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap 

Warga Negara Yang Berusia Tujuh sampai dengan Lima Belas Tahun wajib 

Mengikuti Pendidikan Dasar”. Sehingga meskipun anak-anak tersebut sedang 

mengidap penyakit HIV/AIDS tidak menghilangkan hak anak-anak tersebut untuk 

bisa memperoleh pendidikan khususnya Pendidikan Dasar apabila mereka masih 

dalam batas usia yang ditentukan. Setiap warga negara wajib berperan dalam 

mewujudkan hak anak memperoleh pendidikan. Adapun bentuk dari upaya 

melindungi hak anak dalam memperoleh pendidikan salah satu program yang 

dijalankan ialah pemerintah menjalankan program wajib belajar kepada anak yang 

berusia 6 (enam) tahun. dimana program wajib belajar ini dilakukan dalam 

pendidikan formal dari tingkat Sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah 

Atas/Kejuruan (SMA/SMK). 

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Tahun 2003 tentang Sistem Penidikan 

Nasional dikatakan bahwa seluruh warga negara ikut berpartisipasi dalam 
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penyelenggaraan pendidikan dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab setiap 

warga negara. Secara tegas pasal tersebut memberikan kewajiban bagi setiap 

warga negara untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan bagi 

seorang anak. 

Dalam hal anak yang mengidap HIVAIDS, mereka  sejak kecil atau 

bahkan setelah dilahirkan sudah tidak memperoleh pendidikan dari kedua orang 

tua nya. Hal ini dikarenakan tidak sedikit dari orang tua mereka yang meninggal 

sesaat setelah melahirkan mereka atau setelah lahir mereka sudah tidak dirawat 

oleh orang tua mereka dikarenkan dititpkan ke orang lain. Oleh karena itu jika 

dikritisi mereka merupakan korban dari kedua orang tua mereka. Sehingga 

sangatlah penting dukungan atau pendidikan dari lingkungan sekitarnya serta 

campur tangan dari pemerintah dikarenakan meskipun mereka seorang anak yang 

mengidap HIV/AIDS tidak menghilangkan hak mereka sebagai seorang anak 

melainkan justu mereka lah yang butuh diperhatikan secara khusus. 

Dalam pengimplementasian proses pemenuhan hak seorang anak 

memperoleh pendidikan, negara khususnya pemerintah Kota Surakata 

memberikan bentuk program berupa pendidikan inklusif bagi anak yang memiliki 

kelainan serta anak HIV/AIDS. Pendidikan inklusif ini dilaksanakan oleh sekolah-

sekolah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah karena dianggap layak. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 

954 / 1575.1 / Kep / DIKDAS-SD / 2018 tentang Perubahan Keduaa Atas Surat 

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor: 954 / 55 / Kep / SD-AUD 

/ 2013 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.: 

Sehubungan dengan adanya anak-anak pengidap HIV/AIDS yang diminta 

keluar dari sekolahnya beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan Kota Surakarta menjaga hak anak-anak tersebut memperoleh 

pendidikan dengan memindahkan anak-anak pengidap HIV/AIDS itu  ke sekolah 

yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ini. Hal ini merupakan salah satu 

bentuk upaya yang progresif dari pemerintah Kota Surakarta. Pendidikan 

inklusif ini memperlihatkan suatu desain penyelenggaraan pendidikan yang 
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cukup baik. Sehingga setiap anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan 

pendidikan meski dalam kondisi seperti apapun. 

Setelah orang tua dan pemerintah menjalankan tugasnya, sudah menjadi 

kewajiban masyarakat untuk mendukung agar program pendidikan anak yang 

telah diberikan oleh orang tua maupun pemerintah dapat terlaksana dengan baik. 

Hal ini guna mencegah meningkatnya angka anak putus sekolah. Sedangkan 

sudah sangat jelas 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. Menurut Banton 

(dalam Sunarto, 2009: 157) diskriminasi didefinisikan sebagai tindakan berbeda 

terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu sehingga dapat 

menimbulkan kesenjangan sosial. Dengan dilakukannya tindakan diskriminatif 

terhadap anak yang mengidap HIV/AIDS sehingga menyebabkan anak tersebut 

tidak dapat mendapatkan hak nya untuk memperoleh suatu pendidikan maka 

perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan suatu perbuatan pidana dikarenakan 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.  

Meskipun pemerintah telah menerapkan program pendidikan inklusif, 

apabila masyarakat masih memiliki stigma yang tidak bisa menerima anak 

pengidap HIV/AIDS maka program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. 

Pendidikan inklusif pada dasarnya hanya diperuntukan bagi seorang anak yang 

memiliki kelainan secara fisik, mental maupun sosial yang dianggap masih 

memiliki kemampuan secara intelegensia baik. Dalam kriteria yang terdapat 

dalam peraturaan mengenai pendidikan inklusif ini tidak menyatakan secara jelas 

mengenai apakah seorang anak pengidap HIV/AIDS dapat tergolong anak yang 

mampu memperoleh program pendidikan khusus ini. Selain itu mengingat 

penyelenggaraan pendidikan inklusif ini berada pada sekolah umum dimana 

peserta didik nya adalah terdiri dari peserta didik biasa yang tidak memiliki 

kelainan khusus baik secara fisik, mental maupun sosial akan berpengaruh pula 

apabila anak-anak pengidap HIV/AIDS berada dalam sekolah tersebut jika 

masyarakat sendiri tidak bisa menerima keberadaan mereka.  
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Kejaadian yang serupa akan terus berulang sehingga akan menimbulkan 

pendidikan anak-anak pengidap HIV/AIDS tersebut dapat terganggu. Dalam 

menyelenggarakan pendidikan, terdapat prinsip dasar yang menjadi pegangan. 

Dimana pendidikan wajib diselenggarakan secara demokratis dan berkeaadilan 

serta tidak diskrimintaif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Selain tidak berjalannya konsep 

pendidikan yang telah di buat, dengan terhalangnya anak-anak pengidap 

HIV/AIDS untuk memperoleh pendidikan telah menciptakan pula ketidakadilan 

bagi anak-anak pengidap HIV/AIDS tersebut. Tidak terdapat persamaan hak 

antara mereka anak-anak pengidap HIV/AIDS dengan anak-anak lainnya yang 

bukan pengidap HIV/AIDS. Menurut Rawls bahwa setiap individu mempunyai 

hak dan kebebasan yang sama, dan hak tersebut tidak bisa dihapus meski dengan 

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, melainkan mereka yang kurang 

beruntung wajib diberikan prioritas terlebih dahulu.  

Cara mewujudkan keadilan dalam pendidikan dapat ditempuh dengan 

menggunakan pendekatan pendidikan multikultural. Tilaar (dalam Sriyanto & 

Novianto, 2013) menyatakan jika program pendidikan multikultural adalah sikap 

peduli serta ingin mengerti mengenai suatu perbedaan dan pengakuan bagi 

orang-orang dari kelompok minoritas (Listianti, Harmianto, dan Sriyanto, 2017). 

Model pendidikan multikultural ini merupakan pengimplementasian pemenuhan 

hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. 

Memberikan pemahaman mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat dengan 

berkala merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi tingkat penderita HIV/AIDS di Kota Surakarta serta untuk 

menghilangkan stigma buruk dari masyrakat terhadap anak-anak pengidap 

HIV/AIDS yang pada dasarnya hanyalah seorang korban dari orang tua, 

lingkungan serta perkembangan zaman. Upaya lain dalam mengatasi agar 

seorang anak khususnya anak pengidap HIV/AIDS di Kota Surakarta dapat 

mendapatkan pendidikan serta terlindungi ialah dengan memunculkan suatu 

peraturan khusus berupa Peraturan Daerah yang dapat menjamin terlindunginya 

hak-hak seorang anak khususnya anak pengidap HIV/AIDS dalam memperoleh 
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pendidikan serta hak-hak mereka yang lainnya. mengingat sejauh ini hanya 

terdapat Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai suatu terobosan melindungi hak 

anak dalam memperoleh pendidikan. 

Dalam peraturan yang mungkin bisa dibuat tersebut dimana didalamnya 

mengatur mengenai peran dan tanggung jawab semua kalangan baik orang tua, 

masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga agar hak-hak anak tanpa 

terkecuali dapat terlindungi khususnya hak memperoleh pendidikan dikarenakan 

betapa pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Selain itu dapat diatur pula 

mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang dirasa perlu 

dilakukan dengan program khusus seperti anak-anak HIV/AIDS apabila 

dianggap perlu. Harapannya agar tidak terdapat lagi kejadian-kejadian serupa 

dan setiap anak di Kota Surakarta dapat tumbuh berkembang dengan baik 

layaknya status kota layak Anak serta Kota Inklusif yang saat ini diperoleh.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Ketentuan Hukum Mengenai Hak Seorang Anak Mendapatkan Pendidikan 

di Kota Surakarta 

Ketentuan hukum mengenai hak seorang anak mendapatkan pendidikan 

telah diatur oleh banyak peraturan. Undang-undang Dasar 1945 secara 

tersirat mengamanatkan untuk warga negara dapat tumbuh dengan cerdas 

sehingga dapat berperan aktif baik didalam maupun luar negeri. Indonesia 

yang meratifikasi Konvenan Hak Anak secara otomatis diminta untuk 

patuh terhadap Konvenan Hak Anak tersebut dimana didalamnya terdapat 

pemberian hak mendapatkan pendidikan oleh anak. Selain itu dalam 

produk hukum nasional terdapat peraturan yang secara detail mengatur 

mengenai hak mendapatkan pendidikan bagi anak yaitu Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam menjamin seluruh anak mendapatkan pendidikan secara 

baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia 
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mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penidikan 

Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki 

Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang diperuntukan bagi 

anak-anak yang memiliki kelainan secara fisik, mental, sosial. Kota 

Surakarta sebagai salah satu kota yang dipilih menjadi kota inklusif, dalam 

penyelenggaraan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

melalui Peraturan Wali Kot Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menjamin setiap anak untuk dapat 

memperoleh pendidikan dengan baik meskipun memiliki kelainan khusus. 

Namun dari keseluruh peraturan yang ada, tidak secara jelas melindungi 

seorang anak yang mengidap HIV/AIDS untuk dapat memperoleh 

pendidikan. Hal ini dikarenakan anak pengidap HIV/AIDS tidak termasuk 

dalam kriteria seorang anak yang memiliki kelainan khusus seperti pada 

peraturan-peraturan yang ada tersebut. Di Kota Surakarta sendiri hanya 

berupa inisiatif pemerintah sendiri untuk menganggap anak HIV/AIDS 

dapat masuk dikarenakan suatu hal tertentu yang mendesak meskipun 

dalam peraturan tidak tercantum. 

4.1.2 Ketentuan Hukum Tindak Pidana Diskriminatif di Bidang Pendidikan 

Pendidikan pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri 

untuk mempunyai kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

dibutuhkan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dalam 

pengimplementasiannya setiap orang orang dilarang untuk 

memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak Penyandang Disabilitas secara 

diskriminatif”.  

Adapun bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 



 

19 

denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak 

Pidana Diskriminatif tersebut telah diatur dalam Pasal 76A Undang-

undang Perlindungan Anak. Namun demikian, akan menjadi lebih baik 

apabila dalam kenyataannya tindakan diskriminatif dalam penndidikan 

masih dapat diselesaikan menggunkan jalur non penal, hal tersebut lebih 

dianjurkan dimana hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir 

atau ultimum remidium. 

4.1.3 Peran Yayasan Lentera dalam memenuhi Hak Anak HIV/AIDS di BIdang 

Pendidikan agar tidak terkena Diskriminatif 

Dalam pengimplementasian pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi 

anak pengidap HIV/AIDS di Kota Surakarta masih terdapat permasalahan 

yang perlu diperhatikan secara masif. Stigma masyarakat yang masih 

buruk terhadap anak pengidap HIV/AIDS menyebabkan beberapa anak 

pengidap HIV/AIDS sempat putus sekolah.. Akibat dari permasalahan 

yang terjadi anak-anak pengidap HIV/AIDS yang berada di sekolah 

tersebut tidak lagi bisa meneruskan pendidikan nya disana.  

Hal ini tidaklah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Selain itu masih terdapat unsur diskriminasi terhadap anak pengidap 

HIV/AIDS dalam memperoleh hak pendidikannya sehingga hak nya 

yangtelah dilindungi dalam undang-undang telah dilanggar oleh 

masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini Yayasan Lentera 

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta secara inisiatif 

mencari jalan keluar dengan mencarikan sekolah-sekolah lain untuk 

memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. 

4.2 Saran 

Dalam melindungi hak seorang anak untuk dapat memperoleh pendidikan tanpa 

terkecuali anak pengidap HIV/AIDS pemerintah dapat membuat suatu peraturan 

yang mengatur untuk setiap anak yang memiliki kelainan khusus termasuk anak 
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yang mengidap HIV/AIDS dapat terlindungi dalam mendapatkan haknya 

mendapatkan pendidikan. 

Dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi anak 

pengidap HIV/AIDS di Kota Surakarta, pemerintah agar dapat melakukan 

sosialisasi secara intens kepada masyarakat dalam pemahaman mengenai 

HIV/AIDS. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat 

yang saat ini sudah mereka pegang sehingga tidak muncul diskriminatif kepada 

anak dalam memperoleh hak pendidikan sesuai aturan yang berlaku. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aosgi. (2018). Solo Jadi Rujukan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam 

http://surakarta.go.id/?p=11775, diunduh Rabu 13 Maret 2019 

Bengawan News. (2019). “Yayasan Lentera Solo, Rumah Bagi Anak Penderita 

HIV/AIDS”, dalam https://kumparan.com/bengawannews/yayasan-

lentera-solo-rumah-bagi-anak-penderita-hiv-aids-

1550321359230413845, diunduh Rabu 13 Maret 2019 

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementrian Kesehatan, 2018, “Hari 

AIDS Sedunia, Momen STOP Penularan HIV : Saya Berani, Saya 

Sehat !”, dalam 

http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-

momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html, diunduh 

Rabu, 13 Maret 2019 
Hasuri. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Dalam Perspektif Pidana Islam. Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.1 Juni 

2018. 

Koesnan, R.A. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, 

Bandung: Sumur. 

Micahel, Hangga Wismabarata. (2019). “Sejumlah Fakta Terkait 14 Siswa 

HIV/AIDS di Solo Dikeluarkan dari Sekolah”, dalam 

https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-

fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah, 

diunduh Rabu 13 Maret 2019 

Mumbunaan Mchael H. H. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Pendidikan Anak Di Bawah Umur”, dalam 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782

/2333 diunduh Selasa, 12 Maret 2019 
Sriyanto, Analisa Listianti, Sri Harmianto. (2017),  Analyzing Students’ 

Discrimination in Primary School”. Jurnal Nasional. 

http://surakarta.go.id/?p=11775
https://kumparan.com/bengawannews/yayasan-lentera-solo-rumah-bagi-anak-penderita-hiv-aids-1550321359230413845
https://kumparan.com/bengawannews/yayasan-lentera-solo-rumah-bagi-anak-penderita-hiv-aids-1550321359230413845
https://kumparan.com/bengawannews/yayasan-lentera-solo-rumah-bagi-anak-penderita-hiv-aids-1550321359230413845
http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html
http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html
https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah
https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782/2333
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782/2333


 

21 

Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2005). “Hukum Pidana”, Surakarta : Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Alfabeta. 

Wismabarata, Micahel Hangga. (2019). “Sejumlah Fakta Terkait 14 Siswa 

HIV/AIDS di Solo Dikeluarkan dari Sekolah”, dalam 

https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-

fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah, 

diunduh Rabu 13 Maret 2019 
 

 

https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah
https://regional.kompas.com/read/2019/02/16/12384331/sejumlah-fakta-terkait-14-siswa-hivaids-di-solo-dikeluarkan-dari-sekolah

