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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan karunia berharga dari Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
1
 Setiap anak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun 

mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 

subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa 

depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
2
 Isu utama peningkatan kualitas 

hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu 

melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak 

anak, mampu mengiplementasikannya dalam norma hukum positif agar 

mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan 

manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.
3
 Di Indonesia telah 
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 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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 Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 

hal.1. 
3
 T.B. Rachmat Sentika, “Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia 

Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cedas Ceria, 

Berakhlak Mulia dan Terlindungi”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, hal. 233. 
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diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; 

kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.
4
 

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memenuhi hak dan 

perlindungan bagi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) 

melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak (survival and development) menegaskan bahwa 

kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, 

karena sebagian besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan 

kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat 

pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup 

dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip 

indivisibility HAM. Pasal 6 ayat (1) KHA menyatakan “Negara-negara peserta 

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan 

(inherent rights to life).” Sementara ayat (2) menyatakan “Negara-negara peserta 

semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak (survival and development of the child).
5
 

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. 

Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak 

                                                           
4
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

5
 M. Ghufran H. Kordi K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan 

Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 8. 
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bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan.
6
 

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat 

diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh 

kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk 

memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan 

anaknya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan 

oleh orang lain. Salah satu contoh yakni kasus pembuangan bayi terjadi di 

Surakarta dengan melibatkan pasangan muda-mudi belum menikah. Bayi dari 

pasangan pelaku tersebut baru berumur tiga hari dan dibuang di depan pintu 

Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Kelurahan Kandang Sapi RT 01/ 

RW 33, Kecamatan Jebres pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar 

pukul 23.30 WIB. Kemudian para pelaku mengamati dari kejauhan dan setelah 

mengetahui bayinya ditemukan oleh warga, pelaku langsung kabur.
7
  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

hukum tentang “PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA 

SURAKARTA)”. 

 

 

 

                                                           
6
 Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta, 
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 Merdeka.com, Selasa 1 Desember 2015: Buang Bayi di Solo, polisi tangkap 2 mahasiswa 
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http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html
http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah 

pada sasaran yang akan dikaji, serta mempermudah pemahaman. Penelitian ini 

dibatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan 

cara membuang dan meninggalkan bayi. Penulis merumuskan beberapa masalah, 

yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi? 

2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penelantaran bayi di wilayah 

Kota Surakarta? 

3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik 

penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Menjelaskan kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi. 

2. Menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap penelantaran bayi di wilyah 

Kota Surakarta. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik 

penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan 

dan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan dan khususnya pada ilmu 

hukum pidana yakni tentang penelantaran bayi.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait 

terhadap masalah penelantaran bayi.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. 

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi yang telah melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan; 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
8
 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini berarti bayi yang baru saja 

dilahirkan juga termasuk dalam pengertian anak menurut undang-undang 

tersebut.  

Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan Perlindungan Anak.
9
 Orang tua wajib untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10

 

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial
11

 Seorang anak yang 

kelahirannya tidak dikehendaki, mereka umumnya sangat rawan untuk 

diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). Pada tingkat yang 

ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang 

anaknya, entah itu di hutan, selokan, di tempat sampah, dan sebagainya—baik 

                                                           
8
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18. 
9

 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, lihat Pasal 20 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 
10

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
11

 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan 

memelihara anaknya secara wajar.
12

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian
13

 yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif-

empiris
14

 Dalam penelitian ini penulis akan meneliti ketentuan hukum 

pidana terkait penelantaran bayi, upaya penegakan hukum penelantaran 

bayi, serta hambatan terhadap penegakan hukumnya terutama di wilayah 

kota Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu dengan memberi 

gambaran lengkap tentang penelantaran bayi melalui sudut pandang hukum 

pidana baik itu peraturan hukumnya maupun dalam upaya penegakan 

hukumnya.  

3. Sumber Data 

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 
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 Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 213. 
13

 Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk 

mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu „tujuan penelitian‟. Lihat Hilman Hadikusuma, 

1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Mandar Maju, 

hal. 58. 
14

 Penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli 

dan menguraikannya dalam skripsi atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-

bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan 

yang disajikan sebagai pembahasan. Ibid, hal. 63. 
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a. Data Primer 

Data primer
15

 diperoleh penulis langsung dari wawancara di 

lokasi penelitian yakni di Kepolisian Sektor Jebres dan Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder
16

 yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga:  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan 

literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian dalam 

penelantaran bayi. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mana memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu: 

                                                           
15

 Data primer ialah „data dasar‟, „data asli‟ yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber 

asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Ibid, hal. 65 
16

 Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam 

bentuk buku-buku atau dokumentasi. Ibid, hal. 65 
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a. Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan dengan cara mencari, mempelajari, 

memahami, dan menguraikan data-data sekunder, yakni berupa 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan penelantaran bayi. 

b. Studi Lapangan 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan 

melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Sektor Jebres 

Surakarta dan kepada hakim yang berkaitan dengan kasus penelantaran 

bayi di wilayah Kota Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

yaitu analisis kualitatif
17

. Data hasil penelitian tersebut dianalisis, kemudian 

disimpulkan dengan metode induktif, yaitu dengan meneliti terhadap 

sebagian kecil kasus penelantaran bayi, untuk menyimpulkan penelantaran 

bayi pada umumnya.  

  

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

garis besar, mengenai inti-inti isi yang diinginkan penulis untuk setiap bab 

                                                           
17

 Analisis kualitatif tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas 

dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tidak demikian, tetapi 

ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Jadi walaupun lokasinya terbatas, 

respondennya sedikit, jika data-data yang didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data-

data tersebut sudah cukup membuktikan kebenaran. Lihat Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hal. 99. 
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maupun bagian-bagian di dalam bab tersebut. Sistematika skripsi ini terdiri dari 

empat bab: 

Bab I terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan umum 

tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, 

tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang penelantaran anak. 

Bab III terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yakni memberi hasil 

penelitian meliputi kebijakan hukum pidana dari tindakan penelantaran bayi, 

upaya penegakan hukum terhadap pembuangan dan penelantaran bayi di wilayah 

Kota Surakarta, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan 

hukum terhadap pembuangan dan penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. 

Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil 

penelitian yang dilakukan.  


