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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kekerasan 

1. Definisi Kekerasan 

Kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang 

lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. 

Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi 

yang berbeda-beda. Penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau 

perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, 

yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung pada 

seorang anak secara fisik, dan emosional.
1
 

Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk 

menggambarkan perilaku baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan 

baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive) yang 

disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.
2
 

Kekerasan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan 

penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah 

“Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan 

seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang 

                                                             
1http://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak/ 

diunduh 10 agustus 14. 
2Thomas Santoso,  Teori-teori Kekerasan, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2002. Hal 11 

http://panduperdana4694.wordpress.com/2012/11/21/kekerasan-terhadap-anak/
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mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, 

kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam 

konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”
3
. 

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan 

terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. 

 

2. Jenis-jenis Kekerasan 

Menurut psikiater internasional, Terry E. Lawson, ada empat jenis atau 

bentuk kekerasan yaitu emotional abuse, verbal abuse, physicalabuse, dan 

sexual abuse. 

2.1 Emotional Abuse (kekerasan emosional), terjadi ketika orang tua atau 

pengasuh mengabaikan anak setelah mengetahui ia meminta perhatian. 

Anak dibiarkan lapar karena orang tua terlalu sibuk dan tak mau 

diganggu. Kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi terabaikan. 

Orang tua yang secara emosional berlaku seperti ini telah berlaku keji 

pada anak dan anak akan mengingat semua kekersan emosional itu 

sepanjang hidupnya.  

2.2 Verbal Abuse (kekerasan verbal), terjadi ketika orang tua atau pengasuh 

menyuruh anak diam atau tidak menangis setelah mengetahui ia 

meminta sesuatu dan meminta perhatian. Jika anak mulai bicara, orang 

tua terus-menerus melakukan kekerasan verbal dan berkata kasar, 

                                                             
3http://www.unicef.org/malaysia/msl/protection_5203.html, diunduh 10 agustus 14. 

http://www.unicef.org/malaysia/msl/protection_5203.html
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seperti:”kamu bodoh!”, “dasar cengeng, diaaamm!”. Keadaan demikian 

akan terekam dalam pikiran bawah sadar anak. 

2.3 Physical Abuse (kekerasan fisik), terjadi ketika orang tua atau pengasuh 

memukul/menjewer/mencubit anak saat ia tidak bisa dikondisikan sesuai 

keinginan orang tua atau saat anak ingin sesuatu. Kondisi seperti inipun 

akan membuat anak selalu mengingat kekerasan fisik itu.  

2.4 Sexual Abuse (kekerasan seksual), biasanya tidak terjadi selama 18 

bulan pertama kehidupan. Eksploitasi seksual pada anak adalah 

ketergantungan. Kekerasan seksual lebih kepada pelecehan seksual pada 

anak. 
4
 

Menurut Jack D. Douglas Frances Chaput Waksler, jenis kekerasan 

bukan hanya jenis kekerasan individu tetapi adapun kekerasan kolektif 

misalnya perkelahian massa. Kekerasan kolektif biasanya yang dilakukan oleh 

segerombolan orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam 

pengertian sempit dilakukan oleh gang, yang mana kekerasan kolektif ini 

muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan, 

nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. 

 

 

 

 

                                                             
4http://air3warna.blogspot.com/2013/01/4-jenis-kekerasan.html. Di unduh 10 agustus 2014 

http://air3warna.blogspot.com/2013/01/4-jenis-kekerasan.html
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3. Kekerasan dari Sudut Pandang Ketentuan Peraturan Perundangan 

Kekerasan (Bullying) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) 

adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan 

seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu 

mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau 

menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak 

berdaya. 

Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

Nomor 23 Tahun 2002 ini, Tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun 

psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau 

kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada defenisi, 

segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan 

berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak 

anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain. 

Adapun Menurut UU Perlindungan Anak, Pasal 13 yang dimaksud 

kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.
5
 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat 

UU KDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

                                                             
5
Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, pasal 13. 
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terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.
6
 

Perbuatan suatu kekerasan merupakan tindakan kejahatan yang 

tergolong sebagai tindak penganiayaan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam KUHPidana, penganiayaan menjadi dua , yaitu: penganiayaan berat 

yang diatur dalam Pasal 354 KUHPidana dan penganiayaan ringan dalam 

Pasal 352 KUHPidana.  

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan 

tidak terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya saja 

terdapat dalam BAB IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa “Membuat orang 

pinsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 

kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang 

dilakukan dan disertai dengan menggunakan dengan kekuatan fisik yang 

mengakibatkan korban pingsan dan tidak berdaya”.
7
 

 

 

 

                                                             
6
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 

7Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BAB IX pasal 89. 
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4. Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dari Sudut Pandang 

Peraturan Perundangan 

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, 

penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Defenisi anak 

menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002; “Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam 

kandungan.” 

Defenisi undang-undang ini mencakup janin, bayi, anak-anak sampai 

berumur 18 tahun. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab sosial 

anak dan tanggung jawab anak dimuka hukum. 

Kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 

Tahun 2002 ini, Tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang 

berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan 

fisik akibat dari perlakuan kekerasan tersebut.  

Kekerasan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B (2) 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang mana 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini di jelaskan bahwa anak adalah aset 

masa depan. Anak seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat, dan 

dididik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak akam membuat anak 

menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Masa perkembangan anak 

semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. 
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Akan tetapi kecemasan dan ketakutan anak sekarang hadir dimana-mana. 

Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan 

kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Anak 

sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, 

psikis maupun penelantaran. 

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Pasal 28B atau (2) Undang-undang Dasar 1945, segala tindakan apapun 

seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai 

dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk 

menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain. 

    

B. Tinjauan Umum Tentang Subyek Hukum Pidana 

1. Pengertian Tentang Subyek Hukum 

Istilah subyek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 

rechtssubject. Kata subject dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari 

bahasa Latin subjectus yang artinya dibawah kekuasaan orang lain 

(subordinasi).
8
Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut 

hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam 

sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem 

                                                             
8Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M Pengantar Ilmu Huku, Kencana Prenada Media 

Group. 
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hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, 

organisasi, institusi). 

Beberapa pengertian subjek hukum : 

a. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang 

untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak 

dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 

b. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum 

berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. 

c. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai 

hak dan kewajian.
9
 

 

2. Tinjauan Tentang Jenis – Jenis Subyek Hukum 

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan 

kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari Orang 

dan Badan Hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :  

1. Orang 

Subyek hukum dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek 

tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah 

terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, 

yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak 

pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat 

                                                             
9Jurnal:http://agusnuramin.wordpress.com/2012/03/26/subyek-dan-obyek-hukum/.07 agustus 2014 
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dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan 

denda
10

. Seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati 

atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai 

subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan 

sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada 

dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila 

terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada 

beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum 

yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-

perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. 

 

2. Badan Hukum  

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi 

atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam 

hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban 

atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu 

hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek 

hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak dan 

kewajiban hukum. 

                                                             
10

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 

bandung 2003. hal 59. 
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Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau 

individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan 

himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum 

tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. 

Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap 

bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badann hukum menjadi 

tanggung jawab badann hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya 

juga diwakili oleh pengurusnya. 

 

Badan hukum publik dan badan hukum privat 

Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan 

mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu: 

 Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara; 

 Yang diakui oleh kekuasaan; 

 Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga 

disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan. 

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis lagi, yaitu 

badan hukum publik dan badan privat. Badann hukum publik adalah 

badann hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang 

http://statushukum/
http://statushukum.com/filsafat-hukum.html
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banyak atau menyangkut kepentingan negara sedangkan badann hukum 

privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata 

atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu-

individu yang termasuk dalam badann hukum tersebut. 

Perbedaan antara kedua badan hukum tersebut diatas dapat dilihat dari 

cara didirikannya. Badan hukum perdata didirikan oleh individu-

individu atau sekelompok masyarakat sedangkan publik didirikan oleh 

kekuasaan atau negara. Meskipun demikian, ada juga yang menyatakan 

bahwa perbedaan antara badann hukum perdata dan publik dapat dilihat 

dari kekuasaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, badann hukum 

publik memiliki kewenangan yang lebih luas daripada perdata oleh 

karena dapat membuat keputusan atau peraturan yang mengikat orang 

lain yang tidak tergabung dalam badann hukum tersebut. 

Secara umum pembedaan antara badan hukum publik dan perdata di 

Indonesia dilakukan berdasarkan cara terjadinya dan lapangan kegiatan 

(berkaitan dengan kepentingan umum atau tidak). Hampir sama dengan 

pengertian yang diberikan diatas. 

Dengan demikian, pembedaan tersebut diatas sebaiknya menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Pertama: Dari cara pendiriannya dapat dilihat bahwa apakah badann 

hukum tersebut didirikan dengan konstruksi publik atau perdata. 
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Kedua: Dari lingkungan kerjanya dapat dilihat apakah badann hukum 

tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan publik yang berarti 

termasuk badan hukum perdata atau tidak yang berarti termasuk dalam 

kategori badann hukum publik. 

Ketiga: Dari wewenang yang dimilikinya dapat dilihat apakah badan 

hukum tersebut  diberikan wewenang oleh penguasa untuk membuat 

keputusan atau wewenang yang mengikat terhadap publik atau tidak. 

Dengan demikian, ketiga indikator untuk membedakan jenis badan 

hukum publik atau perdata dapat digunakan karena saling mendukung 

dan melengkapi. 

 

3. Tinjauan Anak Sebagai Subyek Hukum 

Subjek Hukum terhadap anak adalah yang mana anak juga 

digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam 

golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, 

orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan 

kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan 

dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-

undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak 

dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan 

kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum  
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unsur eksternal pada dirianak, meliputi: 

a. bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang 

dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan 

sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-

undangan; 

b. Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak 

juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa 

yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan 

perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai 

perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan 

kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan 

kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang 

normal.  

Sedangkan unsur eksternal pada diri anak, meliputi: 

a. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equaliy before the law), 

memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak 

mampu untk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan 

peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat 

perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat 

peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan; 

b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul 

dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. 
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Subyek hukum terhadap anak juga di pandang sebagai subyek khusus 

dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan perlindungan anak 

tersebut memuat sebagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan 

perlakuan terhadap anak, baik anak tersebut menjadi korban maupun anak 

sebagai pelaku. Yang mana kekhususan tersebut telah mengenai cara 

memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, 

pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam 

memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana. 

 

4. Tinjauan Lembaga Panti Asuhan Sebagai Subyek Hukum 

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk 

membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun 

yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Panti asuhan merupakan salah 

satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada umumnya, panti asuhan di kota-

kota besar mencoba berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan sosial 

yang terjadi pada anak dimana panti asuhan tersebut menampung anak-anak 

yang mengalami permasalahan. 

Lembaga panti asuhan disebut juga dengan yayasan, Sebagaimana 

yayasan adalah badan hukum yang termasuk dalam subyek hukum mandiri, 

karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan atau 

penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, yang mana panti asuhan 
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memiliki tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur dan di didirikann 

dengan akta notaris.  

Harta kekayaan suatu lembaga panti asuhan itu terpisah yang mana 

mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan tersebut sudah 

terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan 

kekayaannya (terpisah dari hak kepemilikannya). Sehingga kekayaan yang 

dipisahkan tersebut sebagai kekayaan Yayasan yang digunakan untuk 

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menjelaskan bahwa “Yayasan adalah badan 

hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 

yang tidak mempunyai anggota.”  

Menurut Undang-undang Yayasan, 

Pasal 5  

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain 

yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang 

dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada 

Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang 

mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.” 
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Pasal 9 Ayat (1) 

“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan 

sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.” 

Dengan demikian pula siapapun termasuk pendiri tidak ada hak untuk 

memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan sebuah 

perusahaan misalnya Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang 

menyisihkan kekayaannya sebagai modal Perseroan masih terdapat hubungan 

secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam Perseroan tersebut, 

sehingga ia berhak memperoleh pembagian keuntungan Perseroan. Dengan 

tujuan Yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan, nampak jelas bahwa Yayasan tidak dimksudkan untuk mencari 

keuntungan.
11

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum 

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep 

tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara 

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam 

kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Dalam kasus sanksi 

dikenakan terhadap deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang 

tersebut harus bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban 

                                                             
11R. Murjiyanto, S.H., M.Kn, Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan tanggungjawab), Liberty 

Yogyakarta, Yogyakarta.2011. Hal 5. 
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hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam 

pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut 

responsibility).
12

 

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat 

yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan 

antara perbuatan dan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku 

dengan akibat dari perbuatannya. 

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat 

perbuatan tersebut telah direncakan dan dengan maksud yang salah tidak 

sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Secara hukum individu tidak hanya 

dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah 

ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat 

perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika 

akibat tersebutterjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu 

pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-

beda.Yang mana Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang 

merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari 

si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang 

membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini 

                                                             
12Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. 

Hal. 56 
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disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih luas disebut 

dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan 

kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern 

juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau 

perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau 

kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban 

terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada 

culpability.
13

 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dengan maksud untuk menentukan 

apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk dapat dipidananya si 

pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 

unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 

terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan-perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut melanggar hukum serta 

tidak ada alasan pembenar terhadap pelanggaran hukum atas pidana yang 

dilakukannya. 

                                                             
13

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. 

Hal. 57 
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Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang 

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas per-

tanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang 

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung 

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau 

tidak. Tanggung jawab badan hukum ini meliputi tanggung jawab individual dan 

kolektif; menurut Hans Kelsen di dalam Jimly Asshiddiqie pembedaan 

terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum 

diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan 

terhadap deliquent, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait 

dengan tindak pidana itu, hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.
14

 

 

D. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 

Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dan kesusilaan yang diatur 

dalam KUHPidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat 

dan memasuki tahap yang memperhatinkan, karena setiap harinya kasus 

pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan 

kita saksikan diberbagai media masa, baik di majalah, koran maupun stasiun 

                                                             
14 http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-

pidana-penyelundupan/, diunduh tgl 01september 2014. 

http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/
http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/
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televisi swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal. 

Dengan adanya tindakan kekerasan terhadap anak yang mana di Indonesia terus 

meningkat. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, dengan 

jumlah pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 40.398.625 kasus.
15

 Salah 

satunya kasus kekerasan terhadap anak di panti asuhan yang mana anak-anak 

tersebut dianiaya oleh pengelola panti asuhan tersebut. 

Hal terpenting, yang perlu diperhatikan dalam kasus kekerasan adalah 

“pembuktian”. Dalam pasal 184 (1) KUHP menyatakan alat bukti yang sah 

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat di jatuhi hukuman pidana 

sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP). 

Khusus terhadap kasus kekerasan,dengan adanya ketentuan pasal 183 

KUHP ini maka semakin sulit saja seseorang korban untuk menuntut pelakunya. 

Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya kekerasan dengan secara 

langsung, begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku kekerasan 

terhadap anak jarang yang mengakui perbuatannya. 

Menurut ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, anak 

mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. 

Sehingga keberadaan anak bukan hanya sekedar subyek yang merupakan urusan 

privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk kedalam urusan 

                                                             
15http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-

kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66, diunduh tgl 1 september 2014. 

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66
http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66
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negara. Selain alasan itu, beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak 

sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu : 

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam 

memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya 

yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.  

2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas 

perbuatan. 

3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesengajaan dalam 

pemberian pelayanan publik. 

4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan 

lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah. 

5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan 

pentaatan hak-hak anak. 

6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 80 

menyatakan bahwa: 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 

rupiah). 
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(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

 

Secara psikologis, anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini 

melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan 

kapasitas, yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan 

perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh 

dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasa dan diskriminasi. 

Dalam pemahaman yuridis konstitusional, hak-hak anak tersebut tidak 

terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam keadaan konkret, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang anak 

yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional 

anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, 

walaupun sah menurut hukum formil.  

Secara normatif  adanya kriminalisasi anak merupakan perbuatan 

melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan sama di hadapan hukum. Padahal berdasarkan Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “ Setiap orang berhak atas pengakuan 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. 
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E. TINJAUAN TENTANG ANAK 

1. Definisi  Perlindungan Anak 

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini 

termasuk dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah di 

amandemen, berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.  

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 

fisik, mental dan sosial.
16

 

Perlindungan anak di Negara Malaysia adalah perlindungan anak yang 

mengacu pada strategi dan kegiatan untuk mencegah dan bereaksi terhadap 

pengabaian, pelecehan, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.  

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

                                                             
16

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2008. Hal 33 
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kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang 

tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur 

tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dn diskriminasi, demi terwujudnya anak 

indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian, yaitu :
17

 

1. Luas lingkup perlindungan  

Perlindungan yang pokok yaitu : pangan, sandang, pemukiman, 

kesehatan, pendidikan, hukum, serta meliputi hal-hal jasmani dan rohani. 

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan  

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat 

diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

perlindungan. 

b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik 

dalam undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya 

sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta di sebarluaskan 

secara merata dalam masyarakat. 

                                                             
17

Ibid., hal. 35 
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c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 

Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang 

dilakukan oleh negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.  

 

2. Definisi Anak 

Mengenai pembicaraan tentang anak dan perlindugan anak tidak akan 

pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 

penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan 

sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang 

kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
18

 

Di indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang anak, misalnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.  

Pengertian anak berasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “ anak adalah seorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. 

                                                             
18

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

pers), hal. 1 
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Perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak 

di Negara Malaysia yang disebut dengan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 

1991 (Akta 468) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang dibawah 

umur 18 (delapan belas) tahun.  

 

 

 

 

 

 


