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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Pelaksanaan perlindungan terhadap anak, perlu adanya jaminan hukum 

untuk mencegah terjadinya penyelewengan, mengingat perlindungan hukum 

itu memiliki dua aspek yaitu terkait dengan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, 

aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan.
1
 

      Berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, di dalam 

hukum positif Indonesia, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

menyebutkan mengenai hak-hak anak, antara lain dalam Konstitusi UUD 

Negara RI 1945  Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; Undang-undang No 4 tahun 

1974 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, selain itu Indonesia juga merupakan salah satu dari 191 

negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right 

of Children) pada tahun 1990 melalui Kepres no. 36 tahun 1990. dengan 

meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi 

hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu 
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mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik 

dengan hukum.
2
  

      Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tetang Pengadilan Anak ini, Anak 

diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum cenderung merugikan anak, dikarenakan undang-undang ini 

hanya membicarakan proses acara sidang Pengadilan Anak saja dan tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara 

komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan 

dengan hukum.
3
  

      Sebagai contoh kelemahan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak ini adalah kasus pencurian sandal jepit pada tahun 2010 

yang dilakukan oleh  seorang pelajar (15) Sekolah Menengah Kejuruan di 

Palu dan dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Palu sulawesi 

tengah,
4
 dari kasus tersebut dapat dilihat salah satu sisi kelemahan Undang-

Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini yaitu tidak adanya 

upaya diversi atau penyelesaian kasus di luar persidangan, karena hanya 

mencuri sandal jepit yang harganya tak lebih dari Rp 12.000, seorang anak 

harus berurusan dengan hukum pidana sampai kemeja pengadilan.  

      Kota Klaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan kota yang 

akan menerapkan kota layak anak, sebagai kota layak anak segala kebutuhan 
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perlindungan akan pemenuhan hak-hak anak  harus dipenuhi tak kecuali 

pemenuhan terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum  baik sebagai pelaku maupun korban  baik  di proses 

penyidikan, penuntutan dan di pengadilan. 

      Kota Klaten sendiri kasus anak pada tahun 2011, anak yang menjadi 

korban kekerasan ada 52, untuk 2012 ada 45 orang, dan pada awal tahun 

hingga Juli 2013 ada 44 anak. Dari korban yang ditangani Kantor PPKB itu, 

50 persen lebih merupakan korban kekerasan seksual,
5
 sedangkan menurut 

data dari Kepolisian Resor Klaten, data ABH pada tahun 2013 jumlah kasus 

yang diterima di unit PPA Kapolres Klaten sebanyak 66 kasus, dengan 

rincian yang menjadi korban anak sebanyak 56 anak dan yang menjadi 

tersangka sebanyak 26 anak, dengan proses penyelesean yang diproses secara 

hukum sebanyak 30  kasus dan diproses secara kekeluargaan sebanyak 23 

kasus.
6
  

      Dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis ingin meneliti 

“RESPON APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN 

UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA 

ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)”  

B. Batasan dan Perumusan Masalah  

      Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, supaya mempermudah 

dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta untuk menghindari 

terjadinya salah sasaran dari apa yang hendak ditemukan dari penelitian, 
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maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah dengan rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana dasar filosofis, sosiologis dan normative dari UU No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

2. Bagaimana respon instusi penegak hukum di Kabupaten Klaten 

menegenai UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak, dan sejauh mana UU No. 11 Tahun 2012 dalam hal perlindungan 

hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana baik sebagai 

pelaku maupun korban ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

      Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu 

sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dasar filosofis, sosiologis dan normative dari UU No. 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Untuk mengetahui pendapat atau tanggapan dari instasi penegak hukum 

di Kabupaten Klaten menegenai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebagi pengganti UU No. 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum pidana baik sebagai pelaku maupun korban. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum pidana. 

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan tidak pidanan anak, yaitu wujud perlindungan hukum 

yang diberikan oleh Undang-undang kepada anak.  

D. Kerangka Pemikiran 

      Anak adalah karunia dari Allah SWT, yang harus dilindungi, dijaga dan 

dididik supaya menjadi manusia yang berguna baik bagi keluarga, agama, 

bangsa dan negara.  

      Di Indonesia, hak-hak anak telah dijamin di dalam konstitusi UUD 

Negara RI 1945  Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi ;  

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi” 

      Ketentuan pasal tersebut membuktikan bahwa negara republik Indonesia 

mengakui 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, maka dari itu anak darus mendapatkan perlindungan hukum 

yang menjamin terlaksaanya hak-hak yang dimiliki oleh anak, tak kecuali hak 

anak yang berhadapan dengan hukum.  
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      Perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki 

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
7
 

1. Non diskriminasi. 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan. 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

      Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.  

E. Metode Penelitian     

1. Metode Pendekatan 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yakni 

penulis akan meneliti mengenai ketentuan yuridis mengenai perlindungan  

anak berhadapan dengan hukum dan respon aparat penegak hukum dalam 

hal ini Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan dan Lembaga perlindungan 

anak LP2TP2A  Mutiara Kab. Klaten, tentang penerapan UU No.11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  di dalam sistem 

peradilan Indonesia. 
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2. Jenis Penelitian 

      Tipe kajian ini lebih bersifat deskritif karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai wujud 

perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana 

bagi pelaku maupun korban, yang ada di dalam Undang-Undang No 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

3. Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah 

kota Klaten yakni tiga tempat institusi penegak hukum dari kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan dan satu tempat dari Lembaga Perlindungan 

Anak (P2TP2A “MUTIARA” Klaten)  dari pemerintahan Kota Klaten. 

Kota Klaten dipilih sebagai tempat penelitian karena kota Klaten 

memiliki data yang cukup dan lengkap mengenai anak yang berhadapan 

dengan hukum, Sedang untuk pemilihan tiga tempat institusi penegak 

hukum tersebut ditambah di Lembaga perlindungan anak Kab. Klaten 

karena selama ini untuk menyelesaikan perkara anak berhadapan dengan 

hukum dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai 

penuntut, serta pengadilan (Hakim) sebagai pemutus perkara dan sebagai 

advokasinya adalah lembaga perlindungan anak di Klaten. 
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4. Jenis Data 

a. Data primer  

      Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh 

dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) institusi penegak hukum dan 1 

(satu) lembaga perlindungan anak Kab. Klaten; yang terdiri dari : 

1) Kepolsian 

Bagaimana peran kepolisian menganai perlindungan hukum 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku 

maupun korban dalam tahap penyelidikan. 

2) Kejaksaaan 

Bagaimana peran kejaksaan  dalam perlindungan hukum 

terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam 

tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  

3) Pengadilan Negeri  

Bagaimana peran pengadilan negeri menganai perlindungan 

hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai 

pelaku maupun korban dalam tahap persidangan. 

4) Lembaga P2TP2A MUTIARA Kab. Klaten. 

Sejauh mana peran lembaga P2TP2A Mutiara Kab. Klaten 

dalam pendampingan dalam perlindungan hukum bagai anak 

yang berhadapan dengan hukum pidana dan memperjuangkan 

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana, baik 

sebagai pelaku maupun korban.  
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b. Data sekunder : 

1) Bahan hukum Primer, terdiri dari :  

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur yang terkait 

dengan klausa baku. 

3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi 

pendukung tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

5. Metode Pengumpulan Data 

      Sebagai suatu penelitian yuridis empiris metode pengumpulan data 

yang utama adalah melalui studi perpustakaan yaitu dengan mencari, 

mencatatan, inventerisasi, dan mempelajari data primer dengan dukungan 

data sekunder  terhadap peraturan yang terkait dengan wujud 

perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana 

di Indonesia, dan juga melalui wawancara dengan 4 (empat) instasi yang 

berada di kota Klaten yaitu Pengadilan Negeri Klaten, Kejasaan Negeri 

klaten, Kepolisian dan Lembaga perlindungan anak P2TP2A Mutiara 

Kab. Klaten. 
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6. Metode Analisis data 

      Setelah data terkumpul kemudian dianalis menggunakan metode 

analisis kualitatif,
8
 yakni dengan melakukan pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan 

literature yang berkaitan dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, setelah itu hasil hasil dari data tersebut 

digunakan untuk membandingan sejauh mana peran-peran yang 

diberikan oleh lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan Negeri dan Lembaga P2TP2A Mutiara Kab. Klaten dalam 

perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana, 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

F. Sistematika Penulisan  

      Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 

gamabaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan 

dalam skripsi ini, adabun sistematika empat bab.  

      BAB I menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang, Pembatasan Masalah dan rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

      BAB II Menguraikan tentang Konsep anak yang sedang berhadapan 

dengan hukum, dan Konsep perlindungan hukum. 

      BAB III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya 

memuat tentang dasar filosofis, sosiologis, normatif dan respon aparatur 
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penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri 

dan Lembaga Perlindungan Anak  dan Perempuan LP2TP2A MUTIARA kab. 

Klaten. 

       BAB IV Berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan 

saran sebagai bentuk tindak lanjut penelitian ini. 

 


