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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak 

berperan strategis sebagai penerus suatu bangsa. Peran strategis ini telah 

disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi 

yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus 

mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.”
1
 

”Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali 

mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di 

masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan 

norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan 

terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, 

dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.”
2
 

“Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak 

dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh 

negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap 

perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.”
3
  

“Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian 

dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan 

tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang 

memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena 

bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan 

pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan 

kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya 

terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-

undang pidana.”
4
 

“Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan 

merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat 

sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). 

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan 

terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah 

timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan 
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antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan 

masyarakatnya.”
5
 

“Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak 

sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa, salah satu contohnya 

bahwa anak menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kesusilaan. Perilaku 

anak di bawah umur yang berkaitan dengan kesusilaan tidak cukup hanya 

dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak yang melakukan tindak pidana 

kesusilaan ini bisa karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya rasa 

ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video 

porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, 

perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang 

di sekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, 

tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak 

baik bagi anak-anak.”
6
  

“Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara 

umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa 

dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil 

dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran 

mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang 

maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan 

besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah 

lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anakanak dalam bertindak 

dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan 

anak.”
7
 

“Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari 

kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan 

pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak 

khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan 

yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.”
8
 

“Dalam hal kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut, 

kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau 

mengerti arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan terhadap 

mereka.”
9
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Upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam 

tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak-hak anak. 

Hak-hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi 

diratifikasi oleh Indonesia, dalam pasal 34 dinyatakan : 

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua 

bentuk ekploitasi seks, dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, 

Negara-negara peserta khususnya akan mengabil semua langkah-langkah 

nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah :  

a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua untuk kegiatan 

seksual yang tidak sah; 

b) Penggunaan anak-anak secara ekploitasi dalam pelacuran atau praktek-

praktek seksual lainnya yang tidak sah; 

c) Penggunaan anak-anak secara ekploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan 

dan bahan-bahan pornografi. 

“Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam 

arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa 

dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta 

kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang 

wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun secara sosialnya.”
10

 

“Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak 

anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”
11
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Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak bisa 

dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting 

karena yang menjadi pelaku dan korban adalah anak dibawah umur, dimana 

anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang harus sama-sama dijaga 

dan dilindungi dari segala yang merugikannya. 

Dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul.” 

 

Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai pelaku tindak pidana 

tersebut, baik orang yang sudah dewasa maupun anak di bawah umur. Oleh 

karena itu anak di bawah umur pun dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut. 

Unsur-unsur Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak adalah:  

1) Setiap Orang  

2) Dengan Sengaja  

3) Melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
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“Beberapa kasus tentang kesusilaan pernah terjadi di daerah sekitar 

Jawa Tengah, seperti kasus yang dialami Bunga (15) seorang siswi kelas II 

salah satu SMP negeri di Wilayah Cawas, Klaten menjadi korban pencabulan 

yang dilakukan seorang temannya, RA (15) warga Desa Japanan, Kecamatan 

Cawas. Peristiwa pencabulan itu terjadi Senin (6/5) kemarin. Saai itu korban, 

warga Desa Pugeran, Kecamatan Weru, Sukoharjo tersebut pulang sekolah 

kemudian berniat menagih buku yang dibawa pelaku. Saat keduanya bertemu 

di kantin sekolah yang sudah sepi, justru pelaku berbuat tak senonoh pada 

korban. Bahkan pelaku terus memaksa berbuat tak senonoh kepada korban. 

Sesampai di rumah, korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya 

kepada keluarganya. Maka pihak keluarga langsung melaporkan kasus 

pencabulan itu ke Polres Klaten.Kapolres Klaten AKBP Y Ragil Heru Susetya 

melalui Kasubag Humas Polres Klaten AKP Sugiyanto membenarkan jika ada 

laporan kasus pencabulan terhadap pelajar SMP tersebut. “Saat ini kasus 

sudah dalam penanganan petugas kami,” ungkap Sugiyanto kepada Timlo.net, 

Selasa (7/5).”
12

  

 

Kasus di atas memperlihatkan fenomena perkembangan zaman bahwa 

tindak pidana tidak hanya dilakukan orang dewasa tapi anak dibawah umur 

mempunyai kecenderungan melakukan tindak pidana sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk 

mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum dengan judul: 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35 

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

(Analisis Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan 

Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/MDN). 
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B. Pembatasan Masalah 

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan 

untuk memecahkannya dengan baik, maka dalam penelitian ini dilaksanakan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku dan korban tindak pidana. 

2. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 14/PID.Sus-

Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/MDN 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan yang perlu dikemukakan. Adanya perumasan masalah yang 

hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku 

dan korban tindak pidana? 

2. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur 

serbagai pelaku tindak pidana? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan 

penelitian dan mampu memberikan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak 

sebagai pelaku dan korban tindak pidana. 
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b. Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah 

umur serbagai pelaku tindak pidana  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat penelitian hukum ini 

dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan memberikan pengetahuan tentang pemberian hak dan 

sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak 

pidana.. 

2) Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum pidana anak pada khususnya dan hukum pidana pada 

umumnya. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak 

hukum, masyarakat dan juga para orang tua dalam melindungi anak 

terhadap suatu tindak pidana. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, 

baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa 

datanya. Adapun metode penulisan dan penelitian ini dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis kajian di dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai 

hal yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

 

 

 

ANAK 

HAK 

SANKSI 

KORBAN 

PELAKU 

PIDANA 

TINDAKAN

N 

PASAL 3 dan 4 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 

PASAL 68-71 UU NOMOR 35 TAHUN 2014 

PASAL 89, 90, 91 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 

PASAL 82-88 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 

PASAL 71-81 UU NOMOR 11 TAHUN 2012 



9 

 

14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Nomor 6/PID.Sus-

Anak/2017/MDN. 

2. Pendekatan Penelitian 

“Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doctrinal (normative) karena dalam penelitian ini 

hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum 

dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-

lembaga lainnya yang ada di masyarakat.”
13

 

 

3. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder 

yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang 

meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek 

yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa Putusan Nomor 

14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-

Anak/2017/MDN 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Cara untuk mengumpulkan data 

sekunder ini adalah dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari data-data sekunder,  

5. Teknik Analisis Data 

 Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara 

normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan dengan 
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cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu 

hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah 

diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, 

sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum inconcreto-nya 

 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mendapatkan gambaran rangkaian dari penulisan hukum ini, 

maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika 

penulisan skripsi yakni sebagai berikut: 

Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan Hukum. 

Bab Tinjauan Pustaka yang menuraikan tentang Tinjauan tentang 

Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum, Tinjauan tentang anak dan 

hak-hak anak, Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dalam konsep anak 

sebagai pelaku dan korban pidana. 

Bab Hasil Penelitian dan Analisa, serta pembahasan masalah yang 

secara rinci akan membahas proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak 

sebagai pelaku dan korban tindak pidana dan pemberian sanksi pidana 

terhadap anak dibawah umur serbagai pelaku tindak pidana. 

Bab Penutup, penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab 

sebelumnya dan dicantumkan pula kesimpulan dan saran dari penulis dengan 

harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 

 


