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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehi-

dupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.   

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan 

gaya hidup cara hidup orang tua, serta pertumbuhan sikap dan mental  anak yang 

belum stabil  telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang 

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tingkah dan perilaku anak 

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas banyak menimbulkan 

perbuatan yang mengarah pada kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Untuk itu anak yang 
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melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai perlakuan aparat 

penegak hukum dan pertanggung jawaban dimata hukum positif terhadap 

kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan  dan karena 

perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, apakah harus diperlakukan 

sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi anak memang harus dibedakan 

perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan mentalnya berbeda dengan orang 

dewasa. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi 

Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan 

perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu undang-undang mengenai 

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 

tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang 

perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak 

dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, 

khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan dari hal-hal tersebut bahwa anak adalah bagian dari generasi 

muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-

cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan 

sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam pertumbuhan dan 
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perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang 

maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.    

 

B. Identifikasi Masalah 

Berhubungan dengan hal perlindungan anak, anak harus mendapatkan 

perlakuan yang berbeda dimata hukum, karena anak mempunyai potensi dan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, maupun mental dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras dan seimbang. Karena itu harus ada perangakat hukum yang 

lebih mantap dan memadai dalam perlindungan anak. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapa 

permasalahan antara lain, bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak, 

baik anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan, serta prosedur dan 

perlakuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kriminalitas yang 

dilakukan anak menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana proses peradilan 

anak apakah sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang 

perlindungan anak yang terkait kasus pidana atau kriminalitas, dan bagaimana 

hukum yang berlaku apabila seorang anak melakukan kenakalan yang dilarang 

undang-undang apakah anak tersebut akan disidangkan  di pengadilan yang sama 

seperti orang dewasa dan apakah mendapatkan hukuman yang sama seperti 

kejahatan yang dilakukan orang dewasa.  
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Bertolak dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Proses Peradilan Anak Dalam Hukum Positif 

Di Indonesia. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dari banyaknya permasalahan yang ada dapat dijangkau dan 

terselesaikan semua. Karena itu perlu adanya pembatasan masalah, selain itu guna 

menghindari adanya kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-

beda dan akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul di atas, sehingga 

persoalan yang diteliti pun menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. 

Dalam hal ini ruang lingkup dan fokus masalah dibatasi sebagai berikut:  

1. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah: 

a.  Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 dalam hukum positif di Indonesia. 

b. Proses peradilan anak dalam hukum positif di Indonesia. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah Anak yang menjalani proses peradilan di 

Pengadilan Negeri. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena 

itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada.Adanya permasalahan yang jelas maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Arikunto 

(1998:19) mengungkapkan bahwa: 

Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan/studi 
eksploratoris, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar 
penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus 
merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mulai, kemana 
harus pergi dan dengan apa. 
 
Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dirumuskan 

permasalahan:  

1. Bagaimana efektifitas dan implementasi undang-undang perlindungan anak 

dalam perlindungan hukum anak? 

2. Bagaimana kinerja lembaga peradilan dalam mengadili kasus tindak kejahatan 

yang dilakukan anak? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pelaksanakan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Menurut Hamidi 

(2004:48) “Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa 

sebenarnya yang hendak diteliti”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas dan impementasi peraturan 

perundang-undangan dalam perlindungan hukum  anak. 

2. Untuk mengetahui secara jelas peran lembaga peradilan dalam mengadili 

perkara anak dan cara peradilan bagi anak. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti sendiri ataupun 

masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan adalah: 

1.  Manfaat atau kegunaan secara teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

peranan peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang 

sejenis pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat atau kegunaan secara praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya peran peraturan 

perundang-undangan dalam melindungi anak. 

b. Pengalaman mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada 

masyarakat luas. 
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G. Sistematika 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka 

penulis perlu mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisannya 

sebagaimana uraian berikut ini. 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pesngesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak. 

Bagian pokok skripsi ini diperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan yang 

meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori dimulai dengan Tinjauan Pustaka yang 

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Selanjutnya, Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis 

mengenai perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 yang berisikan: macam-macam perlindungan hukum, pengertian 

anak, hak-hak anak, kewajiban anak, identitas anak, serta asas dan tujuan dari 

Undang-Undang perlindungan anak. Uraian berikutnya mengenai proses peradilan 

anak dalam hukum positif  yang berisikan: pengertian pengadilan, proses 

penanganan perkara anak, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Kerangka 

teoritik yang terakhir adalah mengenai implementasi perlindungan hukum 

terhadap anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dan proses 

peradilan anak. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.   
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Bab III Metode Penelitian berisi uraian Tempat dan Waktu penelitian, 

Bentuk dan Strategi Penelitian, Variabel Penelitian, Sumber Data, Sampling, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Analisis Data, serta Prosedur 

Penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi uraian meliputi Deskripsi Lokasi 

Penelitian, Deskripsi Permasalahan Penelitian serta Tinjauan Studi yang 

dihubungkan dengan Kajian Teori. 

Bab V Berisi Uraian: Kesimpulan, Implikasi serta Saran-saran, sedangkan 

bagian akhir skripsi ini berisi uraian: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan 

Daftar Ralat (bila ada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


