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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa serta  

merupakan ekstensi rohani dari diri seseorang. Menurut teologi Kristen, anak 

merupakan bentuk perwujudan tugas dari suatu mandat budaya. Mandat budaya 

adalah suatu mandat yang diperintahkan sendiri oleh Tuhan kepada manusia untuk 

menaklukkan dan memelihara serta mengembalikan alam ciptaan-Nya bagi 

kemuliaan-Nya.1 Mandat tersebut dapat kita temukan dalam kitab Kejadian 1 ayat 

28 yang berbunyi: 

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 

“Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 

berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala 

binatang yang merayap di bumi.” 

 

Dalam perspektif hukum, anak merupakan salah satu subjek hukum. Menurut 

Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.2 Anak dapat memperoleh hak serta 

kewajibannya dari Negara melalui Pemerintah. Hak dan kewajiban anak secara 

tegas diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Selaras dengan tujuan untuk 

mensejahterakan dan melindungi segenap bangsa yang termaktub dalam alinea ke-

                                                            
1 Yusuf Eko, Pertumbuhan Iman yang Sempurna, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2014), hal. 24 
2 Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),(Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 53 dalam 

Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan 

Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, April, 2014, hal.1  
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IV Pembukaan UUD 1945, diberikan penjaminan terhadap sejumlah hak anak. 

Pertama, penjaminan tersebut terdapat di dalam alinea ke-IV (empat) Pembukaan 

UUD 1945 yang terdapat pada kalimat: 

...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu... 

Penjaminan selanjutnya dapat kita temukan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, 

yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Jaminan dalam konstitusi ini merupakan suatu komitmen yuridis bagi Negara 

Indonesia untuk melindungi warga negaranya, karena telah menjadi tanggung 

jawab Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga 

negaranya, termasuk anak-anak Indonesia. 

Tanggung jawab Negara Indonesia terhadap anak yang diwujudkan melalui 

Pemerintah, dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian terhadap harkat dan 

martabat anak Indonesia. Wujud kepedulian tersebut sebenarnya telah terlihat 

sejak tahun 1979 dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak (“UU Kesejahteraan Anak”). Anak yang 

dalam Pasal 1 angka (2) UU Kesejahteraan Anak digolongkan sebagai seseorang 

yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah ini 

diamanatkan dalam UU Kesejahteraan Anak untuk dapat dijaga kesejahteraannya, 

sebagai tunas muda bangsa.  
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Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia, 

diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat 

menjamin pelaksanannya. Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia membentuk 

suatu peraturan khusus untuk melindungi anak Indonesia. Peraturan tersebut ialah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UUPA”). 

UUPA dibentuk dengan harapan agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di 

Indonesia dan karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 

negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak.  

Pada huruf (c) bagian menimbang UUPA juga disebutkan bahwa: “Anak 

adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.” Sebagai tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki 

peran strategis, ciri, dan sifat khusus, anak wajib dilindungi dari segala bentuk 

perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia. Berdasarkan UUPA, batas usia anak ialah 18 (delapan belas) tahun dan 

perlindungan terhadap anak diberikan sejak masih dalam kandungan. Berbeda 

dengan UU Kesejahteraan Anak yang membataskan usia anak sampai 21 (dua 

puluh satu) tahun dan tidak menyebutkan secara tegas sejak kapan seorang anak 

mendapatkan perlindungan dari Negara. Definisi perlindungan anak dapat kita 

temukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPA yang berbunyi: 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Hak anak yang dimaksud dalam perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, Pemerintah, dan Negara.3 Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan 

undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (“UU 35/2014”) sebagai bentuk tindak lanjut dan kepedulian Negara untuk 

melindungi anak.   

Peraturan mengenai perlindungan anak selanjutnya juga diatur di dalam 

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 

Tahun 1989 (“KHA”),  yang telah diratifikasi oleh dalam Keputusan Presiden No. 

36 Tahun 1990. KHA merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis 

dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan 

dengan anak dan juga merupakan instrumen untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan dasar anak-anak. Adapun tujuan akhir KHA adalah untuk menegakkan 

prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama 

pada manusia, terutama anak-anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, 

dan perdamaian.4 Perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari KHA karena KHA 

                                                            
3 Maria Ulfah Anshor, Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak 

Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 

hal. 31 
4 Harla Sara Octarra, et-al, Manual Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, (Jakarta: Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Yayasan Arti, 

2010), hal. 36-39 sebagaimana dikutip Laurensius Arliman, “Kedudukan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, 

Jurnal Hukum Justitia Et Pax Vol. 32, No.2, Desember 2016, hal 34-35. 
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merupakan bagian (integral) dari instrumen internasional di bidang hak asasi 

manusia.  

Masalah perlindungan anak sampai saat ini masih sering terjadi dan harus 

ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan Nasional yang 

sedang berlangsung. Melindungi anak adalah melindungi manusia. Melindungi 

manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah 

perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan Nasional. Akibat tidak 

adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang 

dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan Nasional. 

Masalah perlindungan anak yang sangat mengganggu dan meresahkan 

masyarakat terjadi pada tahun 1996, yaitu terjadinya kasus pelecehan seksual 

yakni praktik pedofilia yang dilakukan oleh Robot Gedek alias Siswanto (33 

tahun) terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara kejam. Robot Gedek 

diketahui menyodomi 12 (dua belas) anak di bawah umur dan membunuh para 

korban dengan cara yang kejam, yakni dengan memutilasi korban lalu dibuang ke 

beberapa tempat seperti Pondok Kopi, Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa bekas 

Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, Robot Gedek dijatuhkan 

hukuman mati dan akhirnya dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan 

Nusakambangan, Cilacap. Namun sebelum hukuman mati dilaksanakan, Robot 
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Gedek meninggal terlebih dahulu karena serangan jantung pada 26 Maret 2007 

silam.5 

Kasus praktik paedofilia selanjutnya dilakukan oleh turis asal Italia yang 

bernama Mario Manara (57 tahun). Mario terbukti melakukan praktik pedofilia 

terhadap 9 (sembilan) anak di bawah umur di Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, 

Bali. Modus yang digunakan oleh Mario adalah memberikan uang dan pakaian 

kepada korban. Akibat perbuatannya, Mario Manara dijatuhkan sanksi hukuman 

penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara atas perbuatannya6.  

Anak sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam Negara hukum dan 

demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya 

perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan 

bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan 

yang jelas.7  

Berdasarkan pernyataan di atas dan amanat Negara Indonesia yang terdapat 

pada Pembukaan UUD 1945, pada tahun 2002 dalam rangka untuk menegakkan 

hak anak secara lebih serius Pemerintah membentuk suatu Lembaga Negara bantu 

(state auxiliary organ) yang bersifat independen dan berfungsi untuk membantu 

pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak Indonesia. 

                                                            
5  Cerita kejam Robot Gedek dan Babe Habisi Para Bocah karena Seks 

https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para-bocah-

karena-seks.html ,diakses 25 Juli 2017 
6 8 Kasus Paedofilia yang Bikin Geger Indonesia, 

https://m.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-

indonesia ,dikases 25 Juli 2017 
7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 33 

https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para-bocah-karena-seks.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para-bocah-karena-seks.html
https://m.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia
https://m.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia
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Lembaga tersebut ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”). KPAI 

merupakan Lembaga Negara bantu Indonesia yang dibentuk sebagai perwujudan 

Pasal 74 UUPA yang berbunyi: Dalam rangka meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Tidak hanya realisasi dari 

Pasal 74 UUPA, pembentukan KPAI juga dipertegas dalam Pasal 92 UUPA yang 

berbunyi: Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk. 

Lahirnya KPAI sebagai Lembaga Negara yang fokus kinerjanya adalah 

melindungi hak-hak anak merupakan salah satu fenomena yang dapat dijumpai di 

zaman reformasi, dimana kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan 

Indonesia meluntur. KPAI sebagai salah satu Lembaga Negara bantu di Indonesia 

yang bersifat independen memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas 

Pemerintah dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan anak.  Selama 

ini peran dan keterlibatan KPAI dikesankan hanya terlihat pada kasus-kasus yang 

menggemparkan masyarakat Indonesia dan tindakannya bersifat represif. 

Setelah dibentuknya KPAI, sampai sekarang masih dapat kita temui banyak 

sekali kasus perlindungan anak yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini, 

eksistensi KPAI masih sering dipertanyakan dan sering dikesankan sebagai 

lembaga yang belum optiomal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Masyarakat Indonesia sempat 

digemparkan kembali dengan kasus perlindungan anak yang terjadi di Jakarta 

International School (JIS) pada bulan Maret 2014 yang lalu. Seorang murid yang 
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bersekolah di TK JIS ini diyakini disodomi beramai – ramai oleh beberapa 

petugas kebersihan di sekolah tersebut. Kasus berikutnya ialah kasus pembunuhan 

Engeline (8 tahun) yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2015 di Denpasar, Bali. 

Peristiwa ini sempat menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia. 

Kejadian ini diawali dengan pengumuman kehilangan Engeline dari keluarga 

angkatnya melalui sebuah laman di facebook yang berjudul “Find Angeline – 

Bali’s Missing Child”. Atas perhatian yang besar dari berbagai pihak, kasus ini 

terungkap kenyataannya bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak 

layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya, 

bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Jasad Engeline 

ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya pada tanggal 10 Juni 2015 

pada malam hari. Diketahuni juga bahwa sebelum dibunuh, Engeline sempat 

diperkosa lebih dulu oleh salah satu pelaku yang bernama Agus Tay (pembantu) 

dan mengaku melakukan perbuatan tersebut atas perintah Margriet (Ibu angkat 

Engeline). Pembunuhan terhaadap Engeline direncanakan dengan maksud untuk 

menghilangkan jejak. Akan tetapi, pada saat persidangan, Margriet menolak 

tuduhan jaksa tersebut dan menyatakan bahwa dirinya menyayangi Engeline 

sebagaimana layaknya anak8. Selain kedua kasus tersebut, masih banyak sekali 

kasus perlindungan anak yang dapat kita temui di Negara ini. Seperti kasus 

bullying di sekolah, masih banyaknya anak terlantar, dan juga kasus kekerasan 

atau pelecehan seksual lainnya. Maraknya kasus-kasus tersebut menjadi 

                                                            
8  Pembunuhan Engeline, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Engeline ,diakses 27 

Juli 2017 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Engeline
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pertanyaan bagi masyarakat mengenai kinerja KPAI sebagai Lembaga Negara 

yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. 

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai beberapa kasus yang terjadi di 

Indonesia, kenyataannya setelah dibentuk lembaga KPAI masih banyak 

ditemukan kasus perlindungan anak yang meresahkan bangsa dan Negara 

Indonesia. Munculnya kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia mendatangkan 

tuntutan-tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga KPAI untuk memberikan 

sanksi terhadap pelaku. Keterlibatan KPAI dalam menangani kasus-kasus yang 

terjadi menjadi pertanyaan bagi kalangan masyarakat. Padahal, mengingat 

kedudukannya sebagai Lembaga Negara bantu, seharusnya KPAI mampu 

mengatasi secara optimal masalah sosial yang dititipkan kepadanya. Oleh karena 

itu, perlu dikaji mengenai tugas pokok dan fungsi KPAI sebagai Lembaga Negara 

bantu dan hal-hal apa saja yang menghambat KPAI sehingga masih banyak kasus 

perlindungan anak yang terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut lagi mengenai permasalahan tersebut untuk menjadi bahan 

skripsi Penulis yang berjudul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI 

PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA 

BANTU DALAM MELINDUNGI ANAK INDONESIA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis ingin melakukan 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah: 

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

sebagai Lembaga Negara bantu dalam memberikan perlindungan kepada anak 

Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasasarkan rumusan masalah diatas, maka Penulis ingin melakukan penelitian 

untuk mencapai suatu tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tugas pokok dan fungsi Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak Indonesia 

2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak 

Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai Penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi yang digunakan 

untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

umum yaitu sebagai sumbangan pemikiran mengenai tugas pokok dan fungsi 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak Indonesia 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam hasil penelitian, Penulis 

membagi ke dalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

a. BAB I tentang PENDAHULUAN 

Mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

b. BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual terkait topik 

penelitian. Landasan teori dari hasil penelitian ini terbagi kedalam 3 (tiga) sub-

bab, yaitu: Pertama, Tinjauan mengenai Lembaga Negara, Kedua, Tinjauan 

mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketiga, Tinjauan mengenai 

Perlindungan Anak. Sementara landasan konseptual pada hasil penelitian ini 

berisi pengertian – pengertian yang membatasi pembahasan dalam penelitian 

kali ini.  
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c. BAB III tentang METODE PENELITIAN HUKUM 

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini 

adalah metode penelitian hukum normatif yang dalam penelitian ini Penulis 

akan berusaha memberikan uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan 

fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan 

kepada anak Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan 

beberapa peraturan perundang – undangan seperti UUD 1945, UU No. 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak , UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UUPA, Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Konvensi Hak Anak yang telah 

diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 

Hak-Hak Anak. Selain peraturan perundang-undangan, Penulis juga akan 

menggunakan bahan lainnya seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kamus, dan 

internet yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. 

d. BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan pembahasan mengenai rumusan 

masalah beserta hasil analisis dari penelitian hukum ini. 
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e. BAB V tentang PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dan 

berisi saran yang akan menjadi masukkan dari pemecahan masalah yang menjadi 

topik penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




