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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang 

tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai 

tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak 

berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak 

adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih 

dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang 

N0 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana”.  

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah 

menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara 

tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah 

suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan 

kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum 

kepada anak yang bersangkutan.
1
 Salah satu hak anak tersebut 

tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana 
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dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak 

atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan 

maupun sesudah dilahirkan”.  Selanjutnya dalam  ayat (4) berbunyi 

bahwa “Anak  berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar”. Demi terwujudnya hak-hak anak 

tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini 

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam 

pembangunan bangsa dan negara.  

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang 

manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap 

anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.
2
 

Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya 

diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena 

maraknya masalah hukum yang melibatkan seorang anak. Keterlibatan 

seorang anak dalam masalah hukum mampu menjadikan masyarakat 

tidak peka terhadap keadilan dan meremehkan peran anak sebagai 

generasi penerus bangsa. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian 

yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan mengawasi 

perilaku anak. Anak adalah seseorang yang belum matang baik mental 

maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam 
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pergaulannya. Anak tipe orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh 

siapapun, anak juga suka meniru perilaku orang disekitarnya tanpa 

mengetahui apakah itu benar atau salah. Ketidaktahuan anak inilah 

yang sering menjadikan anak melakukan perilaku-perilaku yang 

menyimpang dan cenderung berbuat jahat.  

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan 

menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan 

masyarakat.
3
 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan 

gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan 

sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap 

nilai dan perilaku anak.
4
 Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi 

alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak 

yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana 

dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa 

yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.
5
 

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak 
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tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika 

dihadapan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa 

harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap 

kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, 

walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan 

orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, 

sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindakan kejahatan 

seperti yang dituduhkan dalam berbagai kasus yang ada sehingga 

dalam hal ini meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana anak juga 

sebagai korban. 

Kenakalan anak yang sering dianggap sebagai perilaku yang 

wajar ternyata secara tidak langsung malah membuat anak melakukan 

tindak pidana dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya di usia 

yang masih muda. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau 

kejahatan (bermasalah dengan hukum), seringkali hak-hak anak 

tersebut tidak terlindungi. Keadaan dan kepentingan anak sebagai 

anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa 

diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Seharusnya anak 

mendapatkan bantuan hukum layaknya orang dewasa ketika sedang 

menghadapi masalah hukum, namun pada kenyataanya anak secara 

langsung menghadapi hal itu tanpa mendapatkan pendampingan 

hukum yang memadai, ditambah stigma masyarakat yang kadang 

mengkritik mereka sangat pedas dan sering mengucilkan mereka 
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karena telah menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi seperti inilah yang 

jelas sangat berpengaruh terhadap kejiwaan (mental) seorang anak. 

Yayasan ATMA Surakarta berdiri pada tanggal 1 januari 1996 

oleh sekelompok aktivis pro demokrasi di Surakarta dengan 

memfokuskan diri pada kegiatan yang berperspektif demokratif, 

penegakkan hukum, dan HAM, perlindungan dan penegakkan hak-hak 

anak serta kesetaraan jender ditengah gencarnya perjuangan untuk 

meraih demokrasi dan menegakkan hukum serta HAM di Indonesia.  

Yayasan ATMA merupakan perwujudan dari keprihatinan 

sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang 

besar terhadap permasalahan anak, peduli dan berkomitmen untuk 

memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak sebagai 

pelaku tindak pidana. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai usaha 

untuk terwujudnya perlindungan terhadap anak walau ternyata hasil 

yang dicapai belum maksimal, karena dalam perjalanannya banyak 

kesulitan yang dihadapi Yayasan Atma, baik karena faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah 

permasalahan Sumber Daya Manusia. 

Kurangnya pengalaman dari Sumber daya manusia Yayasan 

Atma dalam pendampingan dilapangan, kurangnya pengalaman dalam 

manajemen pengelolaan kelompok-kelompok dampingan yang sudah 

terbentuk, sehingga menjadikan motivasi/alasan sumber daya manusia 

Atma untuk terus belajar. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang 
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dihadapi diantaranya adalah karena tidak responnya pihak-pihak yang 

terkait dengan permasalahan anak seperti: aparat kepolisian yang 

kurang memperhatikan psikologis anak ketika diinterogasi, 

lingkungan kepolisian yang kurang bersahabat dengan anak, tidak 

responnya pengelola sekolah dalam hal pendidikan konsumen yang 

akan diberikan kepada anak dan lain-lain. 

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas penulis tertarik 

untuk membuat penelitian mengenai keterlibatan suatu lembaga yang 

aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang 

sedang menghadapi masalah hukum kedalam sebuah judul skripsi 

dengan judul “Peran Lembaga Advokasi Anak dalam 

Mendampingi Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota 

Surakarta.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar 

belakang diatas, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran lembaga advokasi anak dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di 

kota Surakarta? 

2. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga 

advokasi anak dalam mendampingi anak yang melakukan tindak 

pidana di kota Surakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran lembaga advokasi anak dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Perlindungan 

Anak. 

b. Untuk mendiskripsikan proses pendampingan yang dilakukan 

oleh lembaga advokasi anak dalam mendampigi anak yang 

melakukan tindak pidana. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

1) Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan sumber 

informasi bagi masyarakat luas mengenai peran lembaga 

advokasi anak dalam mendampingi anak yang melakukan 

tindak pidana. 

2) Mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman mengenai proses pendampingan yang 

dilakukan oleh lembaga advokasi anak ketika menghadapi 

anak yang elakukan tindak pidana. 

b. Manfaat Teoritis 

Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh serta mampu menjadi 

masukan bagi lembaga advokasi anak yang lain dalam 
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memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secara umum dan jelas alur pemikiran peneliti yang 

berkaitan dengan peran Lembaga Advokasi Anak dalam mendampingi 

anak yang berhadapan dengan hukum di Surakarta. Kerangka berfikir 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Anak Tindak 
Pidana 

Peraturan perundang-
undangan. 

1. Pasal 18 UU no 
23/2002 ttg perlindungan 
anak sebagaimana telah 

diubah menjadi UU no 35 
tahun 2014 ttg 

perlindungan anak 

2. Pasal 3 huruf c UU no 
11/2012 ttg peradilan 

pidana anak 

3. Pasal 54,55,56 KUHAP 

4. Pasal 5 UU no 39/1999 
ttg HAM 

Yayasan ATMA 
(Advokasi 

Transformasi 
Masyarakat) 

 

Perlindungan pelaku tindak 
pidana 

 peran lembaga advokasi 
anak dalam melindungi dan 

mendampingi anak yang 
berhadapan dengan hukum 

 

 

Alasan seorang 
anak melakukan 

tindak pidana 

Terciptanya 
perlindungan 

hukum terhadap 
anak  
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Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa perihal bantuan 

hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat 

prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat). Di 

dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 butir 1), 

perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu 

tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi 

dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat 

diperlakukan secara sama di hadapan hukum (equality before the law). 

Perlindungan hukum harusnya tidak selalu diberikan kepada korban, 

namun menurut kacamata ATMA perlindungan hukum juga harus 

diberikan kepada pelaku tindak pidana terlebih pelaku dari tindak 

pidana tersebut adalah seorang anak. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini tentang peran sebuah lembaga advokasi anak 

dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana di Surakarta 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah normatif. Dimana berpegang teguh pada norma/aturan 

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif, yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
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gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di 

masyarakat.
6
 Dalam penelitian ini penulis ingin berusaha 

mendiskripsikan secara menyeluruh mengenai bentuk, fungsi, 

pelaksanaan pemberian hukum bagi anak yang melakukan 

tindak pidana serta proses pendampingan yang diberikan oleh 

Yayasan Atma saat mendampingi anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam 

melakukan riset skripsi ini adalah di Yayasan ATMA Surakarta 

sebagai salah satu lembaga advokasi anak yang telah menangani 

berbagai kasus maupun permasalahan-permasalahan seputar 

anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya permasalahan 

anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Penulis memilih lokasi 

ini karena: 

a. Lokasi penelitian merupakan sumber data primer dalam 

penelitian. 

b. Lokasi penelitian merupakan satu-satunya yayasan di 

lingkup surakarta yang fokus pada anak sebagai pelaku 

tindak pidana. 
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c. Penulis tertarik dengan stigma yayasan atma yang 

menganggap anak sebagai pelaku tindak pidana 

merupakan korban yang juga membutuhkan bantuan 

hukum. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer  

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data 

dasar”, “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan 

pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum 

diolah dan diuraikan orang lain.
7
 Data primer berupa data 

langsung dari masyarakat dalam hal ini melalui penelitian di 

Yayasan Atma Surakarta, anak pelaku tindak pidana, korban 

serta keluarga dari korban tindak pidana dan aparat penegak 

hukum. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berupa hasil dari penelitian 

kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, arsip, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti oleh penulis. Data sekunder ini terdiri 

dari: 

1) Bahan hukum primer  
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti penulis yang berupa: 

a) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak. 

b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang 

No 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

c) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak. 

d) Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

e) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum. 

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder bisa berupa referensi atau 

kepustakaan seperti buku literatur, artikel, makalah-

makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan 

penegakan hukum pidana dan perlindungan anak yang 
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berhadapan dengan hukum sehinggga menunjang 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

5. Metode pengumpulan data 

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, 

makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran lembaga 

advokasi anak dalam mendampingi anak yang melakukan 

tindak pidana dan proses pendampingan yang dilakukan 

oleh lembaga advokasi anak saat mendampingi anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap 

muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seorang responden.
8
 Wawancara dilakukan terhadap 

kepala Yayasan Atma, pelaku, korban serta keluarga kedua 

belah pihak sebagai pendamping anak yang berhadapan 

dengan hukum. Penulis ingin menanyakan mengenai peran 

lembaga advokasi anak tersebut meliputi: bentuk 
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 Amirydin dan Zainal Asikin, Op. Cit. Hal.82. 
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perlindungan yang diberikan, tugas dan fungsi lembaga 

adokasi anak, pelaksanaan perlindungan terhadap anak 

pelaku tindak pidana serta proses pendampingan yang 

dilakukan oleh lembaga advokasi anak saat mendampingi 

anak yang berhadapan dengan hukum. 

6. Metode analisis data 

Penelitian ini penulis menggunakan analisa 

kualitatif, yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran 

yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban responden 

untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain 

kemudian disusun secara sistematis.
9
 Data yang diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

yang akan di diskusikan dengan data yang diperoleh dari 

Yayasan Atma sehingga pada akhirnya akan ditemukan 

hukum dalam kenyataannya. 

F. Sistematika Skripsi. 

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan 

suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN. Bab ini penulis menguraikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tinjauan 

umum tentang tindak pidana, jenis dan unsur tindak pidana, tinjauan 

umum tentang anak dan hak- hak anak menurut Undang-undang 

perlindungan anak, anak yang melakukan tindak pidana, pengertian 

lembaga bantuan hukum, dan tinjauan umum tentang lembaga 

advokasi anak. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

dijelaskan tentang bagaimana peran lembaga advokasi anak (ATMA 

Surakarta) dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana 

dan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga 

advokasi anak (ATMA Surakarta) saat mendampingi anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan yang 

diambil dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum 

yang dilakukan oleh penulis. 


