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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan suatu negara ditentukan dari kualitas sumber daya manusia 

(SDM) masyarakatnya. Pembangunan kualitas SDM masyarakat tidak dapat 

dicapai secara instan, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sejak dini. 

Oleh karena itu, pembangunan kualitas SDM harus memperhatikan anak sebagai 

subjek yang perlu diberikan perlindungan secara khusus. Negara harus menjamin 

bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak, agar kelak mereka dapat memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap pembangunan bangsa. Anak merupakan tumpuan 

harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya 

sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.1 

“Say yes for children”. Itulah slogan yang sejak awal milenium ini 

dikumandangkan oleh badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maksudnya jelas, 

agar orang-orang dewasa, di tengah keasyikannya menikmati dunia yang serba 

gemerlap, setidaknya kenikmatan sehari-hari dengan dominasi hedonisme, tidak 

melupakan anak, bahkan anaklah yang menjadi prioritas hidup kita.2 

Semboyan itu memuat semangat bahwa dalam keadaan apapun, anak harus 

dilindungi dan dibahagiakan. Kesadaran untuk lebih melindungi anak lahir karena 

                                                             
1 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1997), hal.98. 
2 Hadi Supeno, Menyelamatkan Anak, (Jakarta: CV. Graha Putra, 2010), hal. 5. 
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kita tidak ingin kehidupan ini punah. Sehebat apapun sebuah bangsa, bila tidak ada 

anak yang siap melanjutkan keberlangsungan kehidupan, akan berakhirlah kejayaan 

itu.3  

Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berisi “Setiap anak berhak atas 

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

kekerasan dan diskriminasi.” 

Melalui peraturan ini, negara hadir untuk menjamin segala aspek kehidupan 

anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan subjek yang begitu vital 

dan memiliki peran yang besar dalam pembangunan kualitas SDM masyarakat. 

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut 

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak). 

Undang-Undang Perlindungan Anak membebankan kewajiban serta 

tanggung jawab terhadap anak kepada: (1) negara; (2) pemerintah; (3) pemerintah 

daerah; (4) masyarakat; (5) orang tua dan keluarga4. Penelitian ini akan berfokus 

pada kewajiban serta bentuk tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak. 

Fokus ini dilatarbelakangi karena pengaturan mengenai bentuk tanggung jawab 

orang tua terhadap anak belum memiliki batasan-batasan yang tegas. Hal tersebut 

mengakibatkan munculnya potensi penelantaran terhadap anak.  

                                                             
3 Ibid. 
4 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengaturan mengenai 

bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak belum memiliki batasan-batasan 

yang tegas. Pengaturan yang dimaksud terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

Pengaturan tersebut terlalu sumir, sehingga tidak ada kejelasan mengenai standar 

jangka waktu yang dibutuhkan orang tua untuk melindungi anaknya. Hal ini tentu 

dapat membuka peluang penelantaran terhadap anak yang berpotensi menggangu 

perkembangan emosi dan kebutuhan fisik anak. Tentu potensi penelantaran anak 

perlu dicegah agar pembangunan kualitas SDM berjalan dengan baik sejak dini. 

Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak 

memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti: 

pengucilan, pengasingan atau pembiaran.5 Menurut Abu Huraerah, penyebab 

penelantaran anak secara umum dapat dibagi ke dalam dua hal, yakni:6 

1. Penelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi 

hubungan sosial dalam keluarga normal; 

2. Penelantaran yang disebabkan kesenjangan, gangguan jiwa, atau 

ketidakmengertian orang tua dalam mengasuh, serta hubungan dalam 

keluarga yang tidak normal. 

                                                             
5 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2006), hal. 55. 
6 Ibid. 
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Dapat dilihat bahwa batasan-batasan mengenai penelantaran anak 

sebagaimana dijabarakan di atas, menitikberatkan peranan orang tua sebagai subjek 

yang harus melindungi anak.  

Secara faktual, ternyata permasalahan mengenai belum jelasnya pengaturan 

bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak, mempengaruhi jumlah anak 

terlantar. Hal tersebut tentu didukung dengan data dan fakta yang terjadi di 

lapangan. Menurut Menteri Sosial, Kholifah Indar Parawansa, terdapat 4,1 juta 

anak terlantar yang butuh perlindungan.7 Selain itu, jumlah anak jalanan di 

Indonesia juga masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak jalanan di seluruh 

Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 

anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2016 menjadi 33.400 

anak.8 Jika kita tidak mereduksi jumah anak terlantar, maka masa depan tunas 

penerus bangsa berada di dalam ancaman serius. 

Jumlah anak terlantar yang tinggi menjadi salah satu faktor meningkatnya 

angka kriminalitas. Dalam hal ini, anak terlantar dapat menjadi pelaku kriminal atau 

justru menjadi korban tindakan kriminal. Fenomena tersebut dapat terjadi karena 

faktor lemahnya pengawasan dan perlindungan orang tua terhadap anak. Hal 

                                                             
7 Adhitya Himawan, “Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Masih Tinggi”, Suara.com, 

21 Juli 2016 
8 Tamu, “Mensos Deklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017”, Kementrian Sosial: 

Rehabilitasi Sosial,  2016, diakses dari 

http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1988 pada 7 Mei 2017 

http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1988
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tersebut senada dengan teori kontrol sosial sebagaimana diungkapkan oleh Travis 

Hirschi, yakni:9 

“penyimpangan dan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok 

sosial konvensional untuk menjaga individu agar tetap konform, seperti: 

keluarga, sekolah…” 

Masa remaja menjadi masa yang penting dalam perkembangan individu.10 

Namun, pada masa ini pula tindakan kriminal sangat rentan terjadi. Kerentanan 

tersebut memiliki alasan yang cukup kuat, yakni karena masa remaja merupakan 

masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Benturan antara nilai-

nilai yang ditanam di lingkungan keluarga dan lingkungan eksternal, membuat 

remaja kebingungan dalam menentukan sikap serta perilaku apa yang sepantasnya 

dilakukan. Menurut Hirschi, kontrol internal (keluarga) jauh lebih berpengaruh 

daripada kontrol eksternal.11 Jika orang tua, sebagai agen pendidik/pengontrol 

pertama tidak dapat berperan sebagaimana fungsi nya, maka akan memperbesar 

peluang terjadi nya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. 

Menurut penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal 

dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja 

maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja 

berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang 

begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-

                                                             
9 Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 241. 
10 Margaretha, “Ada Apa di Balik Kriminalitas Remaja Indonesia?”, 

https://psikologiforensik.com/2015/01/30/ada-apa-di-balik-kriminalitas-remaja-indonesia/, diakses 

7 Mei 2017 
11 Ibid. 

https://psikologiforensik.com/2015/01/30/ada-apa-di-balik-kriminalitas-remaja-indonesia/
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konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun 

remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, 

perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma 

terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya 

merasa rendah diri. Namun pada kenyataanya orang cenderung langsung 

menyalahkan, menghakimi, bahkan menghukum pelaku kenakalan remaja tanpa 

mencari penyebab, latar belakang dari perilakunya tersebut.12 

Faktor peranan keluarga dalam masa perkembangan anak dan remaja, 

ternyata telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku 

antisosial dan kejahatan. Setidaknya terdapat beberapa penelitian yang membahas 

mengenai hal tersebut. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilson 

di Inggris dan oleh Snyder dan Sickmund (2006) di Amerika Serikat. Mereka 

berkesimpulan bahwa remaja pelaku kejahatan dan kekerasan adalah remaja yang 

berasal dari lingkungan rumah atau keluarga yang tidak harmonis, anak-anak dari 

latar belakang sosio-eknomi rendah, anak-anak dengan akses senjata tanpa 

pengawasan yang cukup, anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dan 

pengabaian, serta yang menggunakan atau menyalahgunakan obat-obatan 

terlarang.13 Dapat kita lihat bahwa faktor peranan kontrol keluarga begitu dominan 

dalam menentukan arah masa perkembangan anak dan remaja. 

Setelah mengetahui keterkaitan serta hubungan antara penelantaran anak 

dan tingkat kriminalitas, maka marilah kita melihat data dan fakta terkait kondisi 

                                                             
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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remaja di Indonesia. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) 

menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30 % dari jumlah penduduk 

keseluruhan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Apabila remaja 

dapat menunjukkan potensi diri yang positif, maka akan menjadi aset negara yang 

unggul. Namun sebaliknya akan menjadi petaka jika remaja tersebut menunjukkan 

perilaku yang negatif bahkan sampai terlibat dalam kenakalan remaja.14 

Kondisi remaja di Indonesia pada tahun 2011 digambarkan sebagai 

berikut:15 (1) pernikahan usia remaja; (2) sex pra nikah dan kehamilan tidak 

dinginkan; (3) Aborsi 2,4 juta: 700-800 ribu adalah remaja; (4) MMR 343/100.000 

(17.000/th, 1417/bln, 47/hr perempuan meninggal) karena komplikasi kehamilan 

dan persalinan; (5) HIV/AIDS: 1283 kasus (70% remaja); (6) Miras dan Narkoba. 

Adapun Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan UI menunjukkan:16 

1. Jumlah penyalahgunaan narkoba sekitar 1,5% dari populasi atau 5 juta 

orang, terdiri dari 69% kelompok teratur pakai dan 31% kelompok pecandu 

dengan proporsi laki-laki sebesar 79%, perempuan 21%. 

2. Kelompok teratur pakai terdiri dari penyalahguna ganja 71%, shabu 50%, 

ekstasi 42% dan obat penenang 22%. 

3. Kelompok pecandu terdiri dari penyalahguna ganja 75%, heroin / putaw 

62%, shabu 57%, ekstasi 34% dan obat penenang 25%. 

                                                             
14 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, “ Fenomena Kenakalan Remaja di 

Indonesia”,  http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=673 diakses pada 7 Mei 2017 
15 Ibid. 
16 Ibid. 

http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=673
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4. Penyalahguna Narkoba Dengan Suntikan (IDU) sebesar 56% (572.000 

orang) dengan kisaran 515.000 sampai 630.000 orang. 

5. Beban ekonomi terbesar adalah untuk pembelian / konsumsi narkoba yaitu 

sebesar Rp. 11,3 triliun. 

6. Angka kematian (Mortality) pecandu 15.00 orang meninggal dalam 1 

tahun.     

Berdasarkan keseluruhan data di atas, dari 5 juta pengguna narkoba di 

Indonesia, jumlah pemakai remaja ditaksir sebanyak 14.000 orang.17 Terkait jumlah 

tersebut, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dadang Hawari 

menyatakan bahwa:18  

“Terhadap tingginya pengguna napza, data tercatat belum menggambarkan 

keadaan sesungguhnya. Jumlah sesungguhnya bisa 10 kali lipat dari yang 

terdata.” 

 

Dengan demikian, pengguna narkoba di kalangan remaja layaknya 

fenomena gunung es, tidak tampak di permukaan namun jika ditelusuri lebih dalam 

akan terungkap permasalahan yang seutuhnya.  

Setelah penulis menyajikan teori dan data mengenai anak terlantar di 

Indonesia yang rentan melakukan tindakan kriminal, maka untuk 

menanggulanginya, kita harus merancang suatu rencana perbaikan. Untuk 

                                                             
17 “Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat”, diakses dari 

http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.M

eningkat, pada 19 Mei 2017.    
18 Ibid.  

http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat
http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat
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merancang rencana tersebut, sudah barang tentu kita harus mengetahui terlebih 

dahulu penyebab dari permasalahan yang terjadi. Sebagaimana telah disinggung 

pada bagian awal tulisan ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas 

mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak (dalam hal ini penelantaran). 

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari kondisi tinggi nya angka kriminalitas 

anak dan remaja. Oleh karenanya, salah satu cara untuk melaksanakan perbaikan 

ini adalah dengan melakukan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki 

peraturan terkait penelantaran anak. 

Negara Amerika Serikat yang berbentuk negara federal, merupakan salah 

satu negara yang memiliki peraturan tentang child abandonment. Mereka mengatur 

batasan-batasan mengenai hal apa saja yang termasuk ke dalam kategori 

penelantaran anak. Setiap negara bagian memiliki aturan masing-masing mengenai 

child abandontment, tetapi secara umum, berikut adalah batasan-batasan mengenai 

perilaku child abandonment:19 

1. Leaving a child with another person without provision for the child's 

support and without meaningful communication with the child for a 

period of three months; 

2. Making only minimal efforts to support and communicate with a child 

3. Failing for a period of at least six months to maintain regular 

visitation with a child; 

4. Failed to participate in a suitable plan or program designed to reunite 

the parent or guardian with a child; 

5. Leaving an infant on a doorstep, in trash cans and dumpsters, and on 

the side of the road 

6. Being absent from the home for a period of time that created a 

substantial risk of serious harm to a child left in the home 

7. Failing to respond to notice of child protective proceedings; or 

8. Being unwilling to provide care, support, or supervision for the child. 

                                                             
19 “Child Abandonment”, http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/child-abandonment.html 

diakses pada 7 Mei 2017 

http://family.findlaw.com/child-custody/more-child-custody-and-visitation-faqs.html
http://family.findlaw.com/child-custody/more-child-custody-and-visitation-faqs.html
http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/child-abandonment.html
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Jika salah satu kriteria di atas terpenuhi, maka orang tua di Amerika Serikat dapat 

dikenakan hukuman denda atau penjara. 

Tujuan dipelajari perbandingan hukum pidana adalah membandingkan 

sistem-sistem hukum guna dapat mengembangkan hukum alam itu sendiri, 

sehingga nampak adanya persamaan dan perbedaan. Apabila dilihat dari titik tolak 

pada jalur orientasi yang bersifat pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah 

untuk mengadakan pembaharuan, hukum, dan tidak semata-mata melihat 

perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum.20 

Meninjau dari segi kepentingan falsafah hukum, perbandingan hukum 

sangat potensial dalam mengungkapkan dan menunjukkan pelbagai ragam konsep 

tentang dan dalam hukum itu sendiri. Selain itu, dapat memberikan gambaran 

kepada tentang masyarakat hukum lain yang sama sekali tidak diketahui dimana 

hukum itu dianggap sama dengan dengan kekuatan atau kekuasaan maupun sebagai 

symbol ketidakadilan. Cara pandang yang bersifat klasik mengemukakan bahwa 

kegunaan mempelajari perbandingan hukum adalah untuk membentuk suatu 

unifikasi hukum, hamonisasi hukum dan memahami hukum asing. Cara pandang 

yang bersifat modern mengemukakan bahwa kegunaan mempelajari perbandingan 

hukum adalah untuk memperoleh bahan-bahan hukum tertentu dalam rangka 

pembaharuan hukum. Kegunaan cara pandang kedua teruatam dirasakan sangat 

penting bagi situasi pembangunan hukum di Indonesia.21 

                                                             
20 Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum, 1989), hal. 28-31 
21 Romli Atmasasmita, Op.cit., hal. 32,33, dan 38 
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Sebenarnya di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak telah 

diatur ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak. Pasal tersebut 

berbunyi: 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 

kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi 

sosialnya; atau 

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit 

atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; 

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

Namun, karena belum terdapat batasan-batasan mengenai: bentuk tanggung 

jawab orang tua terhadap anak; dan kriteria penelantaran anak, maka ketentuan 

sanksi pidana tersebut tidaklah efektif. Maka dari itu, penulis ingin megadakan 

perbandingan hukum perlindungan anak di Indonesia dengan hukum perlindungan 

anak di negara Amerika Serikat, khususnya di bidang penelantaran anak atau child 

abandonment, yaitu melakukan penelitian ilmiah dengan judul “BENTUK-

BENTUK KEJAHATAN PENELANTARAN ANAK DI INDONESIA” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan penelataran anak di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaturan kejahatan penelantaran anak dalam hukum di 

Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai upaya pembaharuan hukum? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengupas bentuk-bentuk kejahatan penelataran anak di Indonesia; 

2. Untuk mengevaluasi dan menemukan solusi dari perbandingan hukum yang 

dilakukan. Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi terhadap penentuan batasan-batasan mengenai pengaturan 

penelantaran anak di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberi sumbangan 

pengetahuan bagi ilmu hukum secara umum dan hukum perlindungan 

anak yang secara khusus mengatur tentang penelantaran anak. Selain itu, 

penelitian ini juga akan memberikan manfaat pengetahuan terhadap 

perkembangan dunia keilmuan tentang anak. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan 

sekaligus menjadi bahan masukan bagi subjek-subjek yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak. Subjek-subjek tersebut 

memiliki arahan dan acuan yang tepat dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan membedah ketentuan mengenai perlindungan 

anak di Indonesia. Pembahasan akan meliputi hal-hal seputar: sejarah 

pengaturan, pengertian atau definisi, ruang lingkup dan terutama terkait 

penelantaran anak serta bentuk tanggung jawab subjek-subjek yang 

dibebankan kewajiban oleh Undang-Undang untuk melindungi anak. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas pengaturan mengenai bentuk-bentuk 

kejahatan penelantaran anak di Indonesia serta bentuk-bentuk kejahatan 

penelantaran anak di Amerika Serikat sebagai upaya pembaharuan hukum. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini, penulis akan mengolah serta menganalisa data informasi dan 

mengaitkannya dengan kerangka teori yang telah tertuang dalam bab 

sebelumnya. Sehingga, bab ini akan menjawab permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini. Penulis akan merumuskan evaluasi terhadap 

pengaturan perlindungan anak di Indonesia (dalam hal ini penelantaran 

anak) dari hasil komparasi dengan Amerika Serikat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis akan membuat suatu kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan. Penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi terkait 

arah pengaturan mengenai perlindungan anak selanjutnya di Indonesia. 

  




