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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang ada 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 

juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa 

di dunia.  

Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan 

perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan 

perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan 

Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945.
1
 

 Di Indonesia perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

dapat kita temukan di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang 

tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 

Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak (convention on the Rights of the Child); Undang-Undang No. 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 

                                                             
1 http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712009/bab1.pdf, diunduh tgl 28 agustus 2014. 

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712009/bab1.pdf
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2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah memperoleh hak-hak dalam masa 

pertumbuhan secara fisik maupun mental, anak membutuhkan perawatan dan 

perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun 

sesudah lahir.
2
  

Perlindungan anak juga di atur di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, yang  tujuannya untuk memperkuat 

perlindungan terhadap anak, namun pada kenyataannya masih banyak anak 

yang mendapatkan tindakan kekerasan, dan menjadi korban dari berbagai 

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan 

tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi 

dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan 

pemerintahnya. 

Kasus penyiksaan dan penganiayaan pada anak-anak sering kali kerap 

terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Berita duka kembali menghampiri 

Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir tersiar kabar terdapat kekerasan anak 

dalam suatu panti sosial, tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk 

mendapatkan kasih dayang dan perlindungan . 

Sekitar 37 anak yang berada di Panti Asuhan Samuel kerap kali 

mendapatkan siksaan dari pemilik panti asuhan tersebut. Siksaan yang diduga 

sering dilakukan oleh Samuel Watulingan dan Yuni Winata terhadap anak-

anak yang tinggal di panti miliknya antara lain pemukulan, tidak diberi makan 

hingga dikurung di dalam kandang anjing. Kasus penyiksaan di Panti Asuhan 

                                                             
2
 Nashriana, S.H.,M.Hum, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di IndonesiaI (Jakarta: 

Rajawali pers), 2001, hal 13. 

http://www.tribunnews.com/tag/panti-asuhan-samuel/
http://www.tribunnews.com/tag/panti-asuhan-samuel/
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Samuel berhasil terungkap ketika tujuh anak yang tinggal di panti tersebut 

berhasil melarikan diri dari rumah ketika Samuel dan istrinya sedang pergi ke 

mal sekitar 7 Februari lalu. Dikatakan salah satu kuasa hukum dari LBH 

Mawar Sharon,  Gading Nainggolan, awalnya ada 7 anak panti asuhan yang 

sedang bermain di warnet sekitar awal Februari lalu. 

Saat akan pulang, anak-anak tersebut memutuskan untuk kabur karena 

merasa selalu diperlakukan keras oleh pemilik dan pengasuhnya, Chemy dan 

Yuni. "Mereka kabur ke rumah salah satu donatur," ujar Gading 

menyampaikan apa yang didengarnya dari anak-anak yang menjadi kliennye 

tersebut. Saat bertemu anak-anak dan mendengar pengaduan mereka, donatur 

tersebut menaruh curiga. Selama ini mereka memberikan sumbangan namun 

kondisi anak-anak tersebut tetap lusuh, tidak terawat, dan ada bekas luka di 

badannya. Kepada donatur, anak-anak tersebut mengaku telah mengalami 

kekerasan sehingga sang donatur mengajaknya ke LBH Mawar Sharon yang 

dikenalnya. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke Mabes Polri pada 10 

Februari 2014 kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
3
 

Perlindungan terhadap anak di Indonesia, didasarkan hasil dari laporan 

kasus kekerasan terhadap anak di KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia) yang mana dari bulan Januari 2014 sampai April 2014 terdapat 622 

kasus.
4
 Pada umumnya yang bertanggungjawab terhadap kasus-kasus 

penganiayaan terhadap anak di panti asuhan ialah pemilik atau pengelola panti 

                                                             
3 http://nabilanaradjalazuardi.blogspot.com/2014/05/kasus-penganiayaan-panti-asuhan-

samuel.html, diunduh 2 september 2014 
4 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/, di unduh 01 juli 2014 

http://nabilanaradjalazuardi.blogspot.com/2014/05/kasus-penganiayaan-panti-asuhan-samuel.html
http://nabilanaradjalazuardi.blogspot.com/2014/05/kasus-penganiayaan-panti-asuhan-samuel.html
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/
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asuhan tersebut. Dari data panti asuhan tersebut 7 (tujuh) orang anak-anak yang 

mengalami kekerasan.
5
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia. Hasil penelitian 

selengkapnya dari permasalahan di atas akan dituangkan dalam karya ilmiah 

berbentuk skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pengelola Panti 

Asuhan Terhadap Anak Asuh yang Teraniaya Ditinjau dari Undang-

Undang Perlindungan Anak di Indonesia Dan Malaysia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, sebagai 

batasan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola panti asuhan 

terhadap anak asuh yang mendapatkan kekerasan? 

2. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan pertanggungjawaban 

anak asuh yang mendapatkan kekerasan di negara Indonesia dan 

Malaysia? 

 

 

 

 

                                                             
5
 http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/24/1524559/Pemilik.Panti.Asuhan.Samuel.Dilapor 

kan.Melakukan.Penyiksaan, diunduh tgl 28 agustus 2014 

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/24/1524559/Pemilik.Panti.Asuhan.Samuel.Dilapor%20kan.Melakukan.Penyiksaan
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/24/1524559/Pemilik.Panti.Asuhan.Samuel.Dilapor%20kan.Melakukan.Penyiksaan
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/24/1524559/Pemilik.Panti.Asuhan.Samuel.Dilapor%20kan.Melakukan.Penyiksaan
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis 

melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk  mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pengelola 

panti asuhan terhadap anak asuh yang mendapatkan kekerasan . 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan 

pertanggungjawaban pengelola panti asuhan terhadap anak asuh yang 

mendapatkan kekerasan di negara Indonesia dan Malaysia. 

 

2. Manfaat 

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang “Pertanggungjawaban  

hukum pengelola panti asuhan terhadap anak asuh yang teraniaya ditinjau 

dari undang-undang perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia” yang 

peneliti lakukan dan peneliti tuangkan ini dapat : 

1. Manfaat secara teoritis : 

Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai 

pertanggungjawaban hukum pengelola panti asuhan terhadap 

anak asuh yang teraniaya. 

2. Manfaat secara praktis : 

Secara praktis, penulisan ini diharapakan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya dan 
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para pekerja pada khususnya agar dapat mengetahui 

pertanggungjawaban hukum pengelola panti asuhan terhadap 

anak asuh yang teraniaya. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


