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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Peran penting anak tampak dengan jelas bahwa negara akan menjamin hak- 

hak setiap anak yang berada di negara ini yaitu baik hak keberlangsungan hidup, 

hak untuk berkembang dan juga hak atas perlindungan dari deskriminasi dan 

tindakan-tindakan kekerasan yang dapat mencelakai anak.
1
Kaitannya  bukan 

hanya berhubungan secaraa khusus tentang konsep perlindungan anak, tetapi yang 

terpenting daripada itu anak adalah gambaran masa depan bangsa yang dimasa 

mendatang memiliki peran sangat penting dalam penetuan perjalanan suatu 

bangsa, sekaligus sikap anak akan menjadi cerminan sikap bangsa pada masa  

yang akan mendatang. 

Anak membutuhkan perlindungan serta perlakuan khusus hukum yang 

berbeda dari orang dewasa. Hal ini berdasarkan pada penanganan Anak yang 

terlibat kasus hukum yang jangan sampai memunculkan perbedaan perlakuan dan 

jangan sampai terjadi kurangnya atau tidak adanya pembinaan terhadap Anak 

yang terlibat hukum sehingga Anak tersebut memiliki masa depan yang buruk. 

Atas pertimbangan beberapa hal tersebut maka sangat penting untuk adanya 
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kesepakatan dalam penentuan model penanganan Anak yang terlibat dalam kasus 

hukum.
2
 

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara yang telah 

termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu  Undang-Undang 

Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak harus selaras dengan penerapan 

Hak-Hak Anak sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pemerintah dalam 

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas mengenai pengesahan Konvensi 

hak-hak anak. 

Sama seperti orang dewasa pada saat ini, anak yang terlibat dengan kasus 

tindak pidana juga harus menjalani berbagai proses hukum menghadapi dan 

menanggani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, masalah yang 

paling penting yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai 

anak yang dimana memiliki sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian 

pengenalan berasal dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses 

penanganannya sehingga hal tersebut akan didasari dengan konsep kesejahteraan 

anak dan kepentingan anak tersebut. 

Mengingat mengenai perkata tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, 

haruslah mendasar dalam Hukum Perlindungan Anak, maka kasus yang dilakukan 

Anak wajiblah disidangkan dalam Pengadilan Anak yang berada langsung 
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dibawah Peradilan Umum. Dimana dalam hal ini, Pengadilan Anak sedikit 

berbeda dengan Peradilan pada umumnya, diantara lain yaitu
3
: 

1. Semua lembaga hukum yang terlibat dalam siding anak tidak memakai pakaian 

dinas ataupun toga. 

2. Sidang anak dilakukan secara tertutup; 

 

3. Hasil perkara anak diputuskan oleh hakim tunggal; 

 

4. Pembimbing pemasyarakatan berperan dalam sidang perkara anak; 

 

5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus. 

 
Penanganan anak yang terlibat dalam proses hukum memerlukan pendekatan, 

pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan khusus bagi anak untuk 

memberikan tindakan perlindungan hukum yang sesuai dengan proses peradilan 

maupun pengadilan. 

Pada sistem peradilan pidana umum proses peradilan dientukan dalam undang-

undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).
4
 

Tujuan dari sistem peradilan anak adalah untuk memberikan perlindungan 

dan pengayoman kepada anak yang tersangkut kasus hukum. Tujuan dari Undang-

Undang ini untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mencapai masa depan 

yang akan lebih baik lagi. Sehingga melalui pembinaan hukum yang 

3
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diperoleh, anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan jati diri yang lebih baik 

sehingga mampu menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, 

Bangsa, dan Negara
5
. pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi 

yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses 

peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan sosial secara wajar merupakan substansi yang tertuang dalam Undang- 

Undang peradilan anak.
6
 

Tindak pidana anak terus saja terjadi setiap tahun di wilayah Indonesia. Oleh 

karena itu untuk mengatasi dan mencapai maksud dari sistem perlindungan anak 

tersebut, diperlukan peran dari lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut  

yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga 

permasyarakatan. Keempat lembaga tersebut wajib bekerja sama secara terpadu 

selalu antara satu sama lain. Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub 

sistem ini harus memiliki interaksi dan bekerja sama walaupun lembaga-lembaga 

tersebut memiliki tujuan dan berdiri secara sendiri.
7
 Pelaku tindak pidana anak 

yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah 

dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk 

dikaji yaitu bagaimana upaya perlindungan peradilan pidana yang harus dihadapi 

pelaku dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam 

proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan 
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mentalnya. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani 

permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan 

penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma 

negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. 

Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar 

anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum  yang  salah  dapat 

menyebabkan Anak sebaiknya tidak dilibatkan dalam hukum lebih  baik  

diberikan bimbingan dan pembinaan khusus, sehingga bias tumbuh dan 

berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.
8
 Dalam hal 

ini, instansi mempunyai peran yang penting untuk memutuskan perkara ini, demi 

kelangsungan hidup dan masa depan Anak tersebut, karena sepenuhnya anak yang 

melakukan perkara tindak pidana jiwanya belum berkembang dan masih labil. 

Keadaan keluarga yang tidak baik seperti broken home dan gejala seperti broken 

home semu (quasi broken home) yang pada kenyataanya kedua orang tuanya 

masih utuh, tetapi karena masing –masing anggota keluarga (ayah dan ibu) 

mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat 

memberikan perhatiannya terhadap pendidikan dan perkembangan anaknya.
9
 

Alasan penulis mengambil penelitian ini karena anak merupakan para 

penerus bangsa yang pada masa depan akan memimpin bangsa ini. Sehingga perlu 

adanya perlindungan dan pengawasan kepada generasi muda bangsa ini, dan juga 

perlu adanya pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan 

hukum, jangan sampai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut 

 

8
 Djamir, 2011, Anak bukan objek untuk dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3. 
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mengakibatkan hilangnya masa depan dan menggangu petumbuhannya. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penjelasan pada latar belakang 

diatas maka judul proposal penelitian skripsi ini “Perlindungan Hukum 

terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, sehingga yang 

menjadi pembahasan saya dalam permasalahan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana upaya hukum dalam melindungi anak yang terlibat dalam kasus 

tindak pidana ? 

2. Apa kendala yang terjadi dalam proses perlindungan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana? 

Kedua permasalahan diatas akan penulis uraikan lebih lanjut didalam 

penelitian dan pembahasan berikutnya disamping dari permasalahan kecil 

lainnya yang mungkin saja timbul dalam penelitian skripsi ini. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Dalam buku Pengantar Penelitian Hukum Prof. Soerjono Soekanto 

menyebutkan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah 

merumuskan masalah adalah merumuskan tujuan penulisan. Tujuan penulisan 

dirumuskan secara jelas dan merupakan pernyataan - pernyataan tentang apa 

yang ingin peneliti capai dalam penelitian tersebut.
10

 Penelitian skripsi ini juga 
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memiliki tujuan yang ingin dicapai agar dapat sekiranya bisa 

bermanfaat sebesar-besarnya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meneliti upaya hukum yang diberikan kepada anak sebagai 

sebagai pelaku tindak pidana. 

b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi selama proses 

perlindungan kepada anak yang melakukan perbuatan tindak 

pidana. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, 

sehingga manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dan dapat memberikan masukan dan penambahan ilmu 

pengetahuan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia 

khususnya mengenai tindak pidana secara umum dan secara 

khusus mengenai pendampingan hukum yang diberikan 

terhadap anak yang terlibat tindak pidana. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan untuk memperdalam suatu bahan skripsi dalam 

bentuk media kepustakaan atau media referensi lainnya. 


