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ABSTRAK 

 Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak saat ini sedang maraknya 

terjadi. Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di dalam 

undang-undang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan uraian di atas, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh Dinas Sosial 

Kota Padang dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data 

primer data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (field research) 

dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang 

diperlukan bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

Dinas Sosial Kota Padang didapat data bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di 

Dinas Sosial Kota Padang yaitu, pemberian perlindungan berupa pembinaan serta 

pelatihan terhadap anak. Apabila pelaku dari tindak pidana tersebut adalah orang tua, 

maka pihak Dinas Sosial melakukan pemisahan antara anak dengan keluarganya, dan 

diserahkan ke panti sosial dan diberikan pendidikan etika dan moral yang lebih baik. 

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban eksploitasi ekonomi antara lain yaitu: pelaku tidak mau mengakui 

perbuatannya, keinginan diri sendiri, fasilitas yang kurang mamadai, keterbatasan 

dana, sulitnya mengalami pendataan terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana eksploitasi ekonomi. 
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