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A. Latar Belakang 

Di Indonesia perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan 

kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan 

konsep parents patriae, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan 

kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka 

penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan 

demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. 

Dengan karena itu Indonesia menerapkan peraturan-peraturan berupa Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.  

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. Uraian di atas secara jelas memaparkan bahwa perlindungan 

hak anak bukan hanya merupakan tugas pemerintah dan orang tuanya saja, 

melainkan juga tugas masyarakat secara umum. Kenyataannya, tidak seluruh anak 

yang ada di negara ini mendapatkan perlindungan hak secara penuh, namun 

banyak anak semakin menjadi sosok yang  terancam oleh perlakuan orang-orang 

dewasa maupun teman sebaya. Jika kita perhatikan pemberitaan di berbagai media 

massa, baik media elektronik maupun  media cetak di Kepulauan Riau,  kita akan 
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menemukan bahwa semakin banyak anak-anak yang menjadi korban bahkan 

menjadi pelaku kejahatan itu sendiri baik secara fisik, psikis, bahkan seksual 

maupun kriminalitas. 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 

1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin 

eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mampu memikul 

tanggungjawabnya itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun 

spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan 

disejahterakan
1
. 

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
2
. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus anak bermasalah hukum dari 

tahun ke tahun di Kepri selalu mengalami peningkatan. Dimana Pada tahun 2013 

hanya 142 kasus anak, tahun 2014 mengalami peningkatan jadi 161 kasus anak 

dan di tahun 2015 ini terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 235 kasus
3
. Di 

                                                           
1
 http://sumut.kemenag.go.id/file/file/uu2302/xepr1331953008.pdf, diunduh pada tanggal 20 

Januari 2016 
2
 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2010),hlm.103. 
3
 http://batamtoday.com/berita64953-Ada-235-Kasus-Anak-Bermasalah-Hukum-di-Kepri-Selama-

2015.html, diunduh pada tanggal 

 22 Januari 2016 
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Batam sendiri data yang terdapat di Kepolisian Polresta Kota Barelang terdapat 

bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan terhadap anak 

melakukan tindak pidana hingga 80% dan tindak pidana yang banyak dilakukan 

oleh anak yaitu tindakan pencurian dengan kekerasan dan curanmor, sebagai 

contoh kasus yang sering terjadi di Kota Batam yaitu kasus anak sebagai pelaku 

pencurian dimana Kepolisian Sektor Nongsa Kota Batam menangkap sepuluh 

orang pelaku kasus pencurian dan jual beli kendaraan bermotor. Dari sepuluh 

orang tersebut, tujuh diantaranya masih di bawah umur. Bahkan, salah satu pelaku 

masih duduk di kelas enam SD. Penangkapan pelaku pada 20 Mei 2016, setelah 

pengembangan diamankan 10 orang ini di kapolsek Nongsa Kota Batam
4
. 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data penanganan kasus anak oleh Komisi 

Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) pada Tahun 2011-2015 

menunjukkan bahwa kasus tindak pidana anak di Kota Batam mengalami 

peningkatan tiap tahun ke tahun sesuai dengan tabel di bawah berikut
5
: 

                    Gambar 1. Jumlah Kasus Anak di Kota Batam 

 

                                                           
4
 http://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-begal-7-bocah-smp-sma-di-batam-dibekuk-polisi.html 

5
 Hasil wawancara dengan Eri Syahrial, SPd, Mpdi, Komisioner Komisi Pengawasan Dan 

Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 20 Juni 2016 
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Keterangan Penagangan Kasus Anak Di KPPAD Kepri Tahun 2011-2015, 

bahwa pada tahun 2011-2015 jumlah kasus dan anak di Batam seperti yang 

terdapat dalam tabel  diatas menunjukan peningkatkan anak lebih tinggi setiap 

tahun, yaitu : 

a) Pada tahun 2011-2012 kasus yang terjadi yaitu 93 kasus dan 146 anak 

yang berbeda seperti pencabulan, pencurian, kekerasan kenakalan lakal 

antas dengan 45%-75%  kasus dan anak sebagai pelaku. 

b) Pada tahun 2012-2013 kasus yang terjadi yaitu 126 kasus dan 195 anak 

yang berbeda seperti pencabulan, pencurian, kekerasan kenakalan lakal 

antas dengan 29%-10%  kasus dan anak sebagai pelaku. 

c) Pada tahun 2013-2014 kasus yang terjadi yaitu 179 kasus dan 319 anak 

yang berbeda seperti pencabulan, pencurian, kekerasan kenakalan lakal 

antas dengan 52%-113%  kasus dan anak sebagai pelaku. 

d) Pada tahun 2014-2015 November kasus yang terjadi yaitu 187 kasus dan 

353 anak yang berbeda seperti pencabulan, pencurian, kekerasan 

kenakalan lakal antas dengan -27%- -37%  kasus dan anak sebagai pelaku. 

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas anak melalukan tindak pidana 

seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik 

terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

Undang oleh pelaku-pelaku usia muda, mendorong penulis lebih banyak memberi 

perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya. Uraian di atas 

menunjukkan bahwa berapapun tindak pidana terhadap anak  sebagai pelaku telah 

dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, namun pada  

kenyataannya sampai saat ini kejahatan terhadap anak masih tetap saja terjadi di  

berbagai daerah di negeri ini, khususnya di Kota Batam.  
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Selama ini di Kota Batam banyaknya kasus tindak  pidana yang dilakukan 

anak belum mengedepankan perlindungan hukum, seharusnya setiap anak 

memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.  

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dengan 

diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu 

masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Arief Gosita yang  telah 

mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak  pada hakekatnya 

melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”
6
. Dari 

ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi 

kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu 

keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan 

mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya 

telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk 

kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum dan 

Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Batam 

dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No  23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.  

Terhadap  penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui perlindungan 

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam, serta faktor 

                                                           
6
 Gosita Arief, Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan 

Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, (Bandung : UNPAD, 5 Okober 

1996). 
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penyebabnya sehingga menyebabkan peningkatan terus menurus dan upaya 

penanggulangan terhadap anak melakukan tindak pidana. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana di Kota 

Batam? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana di Kota Batam? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana yang di lakukan oleh 

anak di Kota Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian kejadian dan hukum ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor 

anak melakukan tindak pidana. 

b) Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi tersangka. 

c) Mengetahui upaya apa yang bisa dilakukan dalam penanggulangan 

tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Tentunya dalam suatu penilitian terdapat tujuan yang menimbulkan 

manfaat. Penulis berharap dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut 
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a) Memperdalam pengetahuan tentang hukum tindak pidana anak di 

bawah umur di Kota Batam serta di Indonesia dan dapat 

menambah informasi akademik mengenai perlindungan hukum dan 

penanggulangannya. 

b) Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan 

memperluas serta menambah materi pengetahuan masyarakat 

mengenai hukum pidana dalam hal tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur. 

c) Memberi manfaat bagi para peneliti berikutnya sebagai salah satu 

referensi dan menambah wawasan tentang bentuk suatu 

perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang 

melakukan tindak pidana dan upaya penanggulangan yang dapat di 

tempuh. 
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