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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Anak merupakan pusaka kehidupan yang menjamin keberlangsungan 

hidup manusia serta jaminan bagi masa depan sebuah bangsa dan negara. 

Pemberian kesempatan tumbuh kembang yang optimal serta kesejahteraan yang 

dapat menjamin penataan mental akan menjadikan seorang anak mampu 

bertanggung jawab terhadap masyarakat di masa yang akan datang. Sangatlah 

penting untuk menjamin kehidupan seorang anak sehingga mampu berkembang 

baik secara personal maupun sosial. Untuk itu, upaya perlindungan hukum 

terhadap anak sangat dibutuhkan sebagai jaminan terhadap pemenuhan hak-hak 

penghidupan anak serta dapt menjauhkan dari tindakan diskriminatif yang 

merugikan.  

Peraturan perlindungan anak  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dalam 

Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan kepentingan perlindungan anak dengan memiliki 

pengertian yang menyebutkan, ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ketentuan 

dalam hukum nasional yang menyangkut perlindungan khusus anak yang harus 

berhadapan dengan permasalahan/persoalan hukum yang pengaturannya terdapat
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dalam UI Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) disitu menentukan lebih 

dalam mengenai Perlindungan Anak sebagai berikut: 

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

 

Pelaksanaan UU Perlindungan Anak masih menyisakan banyak persoalan-

persoalan yang menyusul pada penerapannya di Indonesia. Terutama, 

perlindungan terhadapa anak yang sedang berkonflik pada hukum.  

Urgensi UU Perlindungan Anak merupakan perlindungan yuridis yang 

bersifat sistemik untuk melindungi posisi seorang anak sebagai generasi penerus 

bangsa, pemegang “tongkat estafet” pembangunan negara di masa depan. 

Perlindungan hukum membutuhkan pengoptimalan UU Perlindungan Anak, yang 

di dalamnya memuat tinjauan, dasar hukum, peraturan hukum yang mengatur 

perlindungan hukum terhadap seorang anak, terutama terhadap tindak pidana yang 

melibatkan diri seorang anak secara pribadi, maupun perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban dari perlakuan tindak pidana.  

Upaya perlindungan terhadap anak selayaknya segera dilakukan 

penginisiasiannya sejak anak tersebut semenjak dini. Perlindungan yang sifatnya 

preventif sangat dibutuhkan. Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

(selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) telah merancang jejak awal 

perlindungan tersebut:  

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan 

maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari 
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lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangannya”.  

 

Pernyataan di atas, pengaturan dalam ayat (3) dan (4) telah dengan tegas 

memberikan dasar pemikiran, prinsip yuridis, dan landasan berpikir mengenai 

perlindungan anak. Sepasang ayat di atas bermaksud sebagai upaya untuk 

mengatur perlakuan yang benar dan adil serta berbudi luhur. Bagaimanapun juga, 

perundangan perlindungan anak memiliki cita-cita mencapai kesejahteraan anak 

seutuhnya. 

Perlindungan anak haruslah dipahami secara bulat sebagai usaha  

menciptakan kondisi agar perolehan hak dan kewajiban anak demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.
1
. Arif Gosita 

mengemukakan bahwa “kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan 

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat 

negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.” 
2
 

Seorang anak memiliki posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga cenderung 

memiliki latar belakang yang berhubungan dengan tindakan-tindakan kurang 

menyenangkan, mengarah pada tindak pelecehan, dan sangat berhubungan dengan 

orang dewasa  yang dengan sengaja melakukan tindak pidana. Mengenai hal ini, 

penjelasannya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 Ayat 

(1), dan Ayat (2), yang secara tegas menyebutkan: 

                                                 
1
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 

2
 Op. Cit..,hlm.40. 
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“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 

jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, 

dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. 

 

Penelitian ini mengambil sebuah fakta terhadap kasus terkait penganiayaan 

terhadap anak yang dilakukan ayah tiri dan ibu kandung di Desa Teumpok 

Teungok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam pemberitaan 

terkati kasus ini, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T Herlambang 

telah menjelaskan, “tersangka merupakan ayah tiri korban berinisial UG (34 

tahun) dan ibu kandung MI (39 tahun). Keduanya tega melakukan kekerasan 

terhadap anaknya MS (9 tahun) dengan cara dirantai jika tidak membawa uang 

hasil mengemis sebesar Rp 100 ribu per hari.”  

Kasus eksploitasi anak ini terjadi selama dua tahun, sejak anak tersebut 

berusia enam tahun. Awalnya anak itu tidak mau, namun dipukuli sehingga 

terpaksa mengemis. “Jika anak ini pulang tanpa membawa uang hasil mengemis 

minimal Rp 100 ribu, maka anak tersebut kembali mendapat kekerasan. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui penanggulangan dari kasus ini 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul ANALISIS YURIDIS TINDAK 

KEKERASAN PENGEMISAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut : Undang-Undang manakah yang dapat 
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diterapkan pada kedua orangtua yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap 

anak sebagai korban? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.Tujuan Akademis 

a. Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan Kampus Surabaya. 

2.Tujuan Praktis  

a. Untuk mengetahui dan memahami macam tindak kekerasan terhadap anak 

dibawah umur 

b. Untuk mengetahui dan memahami makna dan pengertian kekerasan dan 

eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur 

1.4 METODE PENELITIAN 

a. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif melalui studi 

pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-

undangan. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang ditulis 

oleh Peter Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menghadapi isu yang dihadapi”.
3
 

b. Pendekatan Masalah 

                                                 
3
 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Prenada Media, Jakarta,2005, hlm.35. 
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Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Statue Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.
4
 Doctrinal Approach, yaitu pendekatan dengan melihat doktrin 

para ahli hukum yang terdapat literatur. 

c. Sumber Penelitian Hukum 

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa Undang-Undang : 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer, antara lain adalah literatur, asas-asas, yurisprudensi, dan doktrin. 

d. Langkah Penelitian 

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum 

 Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventaris, klasifikasi serta 

sistemisasi. Inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi pustaka. Selanjutnya, 

bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. 

                                                 
4
 Op.Cit.. hlm.133. 
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Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat 

dipelajari dan dipahami lebih mudah. 

2. Langkah Analisa 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dogmatik 

sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal 

dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk 

menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, saya 

menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran Otentik 

adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan Penafsiran Sistematis adalah 

penafsiran yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal 

lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain 

untuk memperoleh pengertian yang lebih valid. 

1.5 KERANGKA TEORITIK  

Kedudukan anak sebagai generasi pemuda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, 

dan sosial.
5
 Definisi perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) UU 

Perlindungan Anak menyebutkan haluan pengertiannya sebagai berikut: 

 ”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

                                                 
5
 Maidin Gultom, Op.cit, hlm.40. 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

 

Pengertian terhadap istilah “anak dibawah umur” telah ditentukan menurut UU 

Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan, “Anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

Secara umum, kita dapat memahami anak dengan klasifikasi seorang lelaki 

atau perempuan yang belum dewasa atau sedang dalam tahap kelahiran dan/atau 

belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan pemahaman dalam ketentuan Pasal 

1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, istilah anak “di bawah umur” dapar 

dimengerti sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Negara sebagai institusi tertinggi berkewajiban memberikan perlindungan 

terhadap perolehan hak dan kewajiban seluruh warga negaranya. Sehingga,  

sewajarnya bahwasanya negara harus memberikan perhatian yang intens dan lebih 

mendalam  kepada para korban tindak pidana yang mungkin mengalami 

penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis.
6
 

Tindak pidana terhadap anak seringkali berwujud ke dalam eksploitasi  

yang pengertiannya terdapat pada UU Perlindungan Anak yang menyebutkan 

larangan untuk memperlakukan anak secara semena-semana. Lebih jelasnya, 

pengertian tersebut berbunyi sebagai berikut: “Anak oleh orangtua atau pihak 

lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau 

turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.” Sehingga 

                                                 
6
 Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, 

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), hlm.2. 
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pengertian eksploitasi anak adalah tindakan tidak terpuji, karena tindakan 

eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, misalnya mendapatkan kasih 

sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain sesuai dengan 

usianya. Peraturan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 76I telah menetapkan 

secara tegas sebagai berikut “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” 

Selanjutnyam  ketentuan pengaturan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang memberikan pengertian: “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) tersebut memberikan landasan yang 

kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Unsur 

dalam pasal tersebut menyebutkan “Bangsa Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak 

dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain 

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia 

yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.”
7
 

Larangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sendiri sudah 

terdapat pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

                                                 
7
 Tedy Sudrajat, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi 

Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 

No.54, Th. XIII, hlm.2. 
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Pasal 5 yang menetapkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 

a. Kekerasan Fisik 

b. Kekerasan Psikis 

c. Kekerasan Seksual, atau 

d. Penelantaran Rumah Tangga” 

Pengertian kekerasan fisik di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Kekerasan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat.” 

Selanjutnya mengenai Konkursus Realis menurut Pasal 65 ayat (1) dan (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut : 

(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan 

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, 

maka hanya dijatuhkan satu pidana. 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana 

yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 

maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiga.” 

Pengaturan perundangan di atas memberikan perhatian terhadap anak sejalan 

dengan kemaslahatan peradaban manusia secara luas. Anak yang merupakan 

“cahaya” kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak 

memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, 

mental dan spiritualnya secara maksimal.
8
  

“Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

                                                 
8
 Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.79. 
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secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
9
” 

 

Hak asasi anak telah menjadi agenda terbesar dalam perspektif hak asasi manusia 

yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang 

“Hak-hak Anak”. Pemahaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

menyebutkan:  

“Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”
10

 

 

1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA 

 

Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, masing-masing terbagi dalam 

beberapa sub bab. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bab awal 

penulisan skripsi, dengan menerangkan latar belakang mengenai perlindungan 

terhadap anak dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, serta dalam bab ini membahas terjadi paksaan dgn kekerasan terhadap 

MS untuk melakukan pengemisan. Bab ini juga mengemukakan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, yakni yuridis 

normatif. 

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAI KORBAN. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. SUB BAB 2.1 

HAKEKAT PENGERTIAN ANAK SEBAGAI KORBAN MENURUT UU 

PERLINDUNGAN ANAK, dalam sub-bab ini mengemukakan pengertian dari 

                                                 
9
 Op. Cit..,hlm.115. 

10
 H Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 

Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.239. 
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perlindungan anak yang diatur oleh UU Perlindungan Anak. SUB BAB 2.2 

HAKEKAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU 

NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA, dalam sub-bab ini menjelaskan mengenai jenis-

jenis hak yang diperoleh oleh anak menurut UU Perlindungan Anak. SUB BAB 

2.3 PENGERTIAN KONKURSUS REALIS MENURUT PASAL 65 KUHP, 

dalam sub-bab ini menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap 

kekerasan pada anak dibawah umur. 

 BAB III : ANALISIS KASUS PENGEMISAN DISERTAI 

KEKERASAN TERHADAP ANAK MS. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub-bab. 

Sub Bab 3.1 KRONOLOGI KASUS, dalam sub-bab ini membahas mengenai 

kekerasan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak. Sub Bab 3.2 

ANALISIS KASUS BERDASARKAN PENJATUHAN SANKSI 

TERHADAP UG DAN MI, dalam sub-bab ini mengemukakan bagaimana 

langkah penyelesaian terhadap kasus kekerasan terhadap anak. 

 BAB IV : KESIMPULAN, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti, 

sedangkan saran merupakan rekomendasi atau perspektif untuk menangani 

permasalahan yang sejenis ke depannya. 


