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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Manusia merupakan mahkluk sosial yang saling membutuhkan antar 

sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Soediman Kartohadiprojo, 

menyatakan bahwa eksistensi manusia memiliki empat komponen yaitu Raga, 

Rasio, Rasa, dan Rukun. Seiring berkembangan jaman, manusia pada jaman 

sekarang sudah mengenal dengan kehidupan yang bernilai moral dan sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku. Maka dibutuhkan aturan yang bertujuan untuk 

menciptakan suasana bermasyarakat yang tertib dan tentunya mensejahterakan 

masyarakat. Sifat-sifat dari individu masyarakat sendiri pun beragam, dan 

berevolusi. Sifat-sifat antar individu yang hidup bersama melahirkan sebuah 

Perilaku dalam bermasyarakat.  

Keragaman berperilaku masyarakat tidak hanya melahirkan perilaku yang 

positif, yang negatif pun ada. Seorang filusuf Inggris, Thomas hoobes memiliki 

ungkapan yang terkenal yaitu Homo Humini Lupus yang memilki arti bahwa 

manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Thomas Hobbes 

mengungkapkan pepatah seperti itu dikarenakan beliau ingin menggambarkan 

kondisi manusia dimasa hidupnya, yang diwarnai dengan peperangan di Inggris.  

Siapapun bisa menjadi musuh dan antar manusia satu dengan manusia yang 

lainnya bisa saling memakan manusia lainnya demi tercapainya suatu tujuan, 

disinilah dapat terlihat peran hukum yang berkekuatan tetap demi memperkecil 

terjadinya Chaos antar individu manusia sehingga dama menciptakan kehidupan 
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masyarakat yang sejahtera. Menurut Van Vollen Hoven, kaidah dari hukum 

sendiri adalah produk kesadaran dan penghayatan manuusia terhadap kenyataan 

kemasyarakatan dan proses kemasyarakatan. 

Anak merupakan komponen dari masyarakat yang ada dan lahir dari 

masyarakat itu sendiri. Anak juga merupakan mahkluk sosial yang untuk 

keberlangsungan hidupnya masih bergantung dari kedua orang tuanya yang terdiri 

dari satu orang ayah dan satu orang ibu. Layaknya manusia lainnya anak akan 

terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Baik perkembangan dari sisi 

fisik, pikiran, dan bersosialnya. 
1
Perkembangan anak ini harus diperhatikan lebih, 

karena kualitas dari Negara dan masyarakat yang baik dapat dilihat dari kualitas 

anak. Anak merupakan penerus bangsa, anak merupakan aset negara.  

Menjaga dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak dari seorang anak, 

akan sangat membantu anak dalam perkembangannya. Anak dalam 

perkembangannya belajar dengan sangat cepat. Anak memiliki kecendrungan 

untuk mengikuti hal apa yang ia lihat, dengar, atau alami. Kekerasan kepada anak 

sudah merupakan permasalahan yang klasik dalam hidup bermasyarakat. Hal 

seperti ini merupakan salah satu contoh yang perlu diperhatikan lebih karena tidak 

sedikit anak-anak di Indonesia yang menjadi korban dan tidak dilindungi nya hak-

nya sebagaimana seharusnya. Tentu hal seperti ini dapat menimbulkan keresahan 

dimasyarakat. Perilaku tidak baik terhadap anak-anak dapat mempengaruhi 

perkembangannya, dimana anak-anak yang diperlakukan salah dapat meniru dari 

apa yang anak-anak lihat, dengar, dan apa yang telah diperlakukan kepada anak 

tersebut. Maka tidak heran jika anak yang masih kecil sudah bisa membunuh, 

                                                            
1
 Abdusalam, Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta: PTIK,2016). Hal 1. 
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mencuri, dan sejenisnya. Tentu akan menjadi ironi jika Negara tidak menyikapi 

hal ini.  

Bantuan peran dari berbagai pihak dalam menjaga tumbuh kembang dari 

anak, dirasa sangat penting. Karena paling mudah untuk melihat kualitas dari 

suatu Negara adalah dengan melihat bagaimana kualitas dari anak-anak  ya ada di 

dalam suatu Negara dan bagaimana cara suatu Negara melindungi hak-hak anak. 

Perihal mengenai tumbuh kembang seorang anak juga harus dijaga, tanpa 

membeda-bedakan baik dari ras, derajat, dan lain-lain. Maka perlindungan hak 

anak merupakan suatu komponen penting yang dampaknya sangat besar bagi 

masa depan dari suatu Negara.  

Beradasarkan uraian penjelasan diatas, maka Penulis ingin membahasnya 

dalam menyusun penelitian skripsi dengan judul “Perbandingan Perlindungan 

Anaka Di Indonesia Dalam Ketentutan Undang-Undang NO.23 Tahun 2002 

dan Undangn-Undang No.35 Tahun 2014”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas pemaparan latar belakang diatas, penulis menarik suatu rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan anak dalam 

ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-

Undang 35 Tahun 2014 ? 

2. Bagaimana penerapan UU No.23 Tahun 2002 yang telah 

diperbaharui dengan UU No.35 Tahun 2014 terhadap putusan  

No.XXXK (no. putusan tidak disebutkan)/Pid.Sus/2009 dan 

Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.PLW ?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian skripsi ini beradasar pada keinginan penulis 

untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban dari  permasalahan yang 

tertera pada rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui peraturan perlindungan dalam Undang-

Undang No.23 Tahun  2002 yang telah diperbaharui Undang-

Undang No.35 Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No.23 Tahun  

2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 terhadap putusan no. XXX K/PID.SUS/2009 dan 

Nomor 28/PID.SUS/2015/PN.PLW. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yang 

berguna untuk: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dapat menyumbang ide pemikiran di bidang ilmu 

pengetahuan hukum, khusunya terhadap hak-hak tersangka pidana 

anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide dan 

dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang tertarik untuk 

mempelajari hukum positif yang berlaku di indonesia khususnya 

terhadap hal hak-hak tersangka pidana anak. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan 

Akademisi Kampus, praktisi hukum, Lembaga Pemerintah, 

Institusi Peradilan, dan Penegak Hukum lainnya. Dalam rangka 

menerapkan dan menegakan hukum positif di Indonesia, terhadap 

hak-hak tersangka pidana anak. Yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap kepentingan hak-hak tersangka 

pidana anak dan demi memberikan informasi kepada publik perihal 

hak-hak tersangka pidana anak.   

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan pada skripsi ini dibagi menjadi 5(lima) bab dan didalam bab 

dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. Berikut rincian masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi landasan teori, yang akan  menguraikan teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini juga akan menjadi acuan dalam 

pembahasan materi penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data dan prosedur 

perolehan data, dan sifat analisis data. 

 

 



6 
 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai Perbandingan Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, lalu ada penjelasan penulis terhadap perbandingan 

Undang-Undang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 

penulis berikan. 

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




