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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. Landasan Yuridis 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 ayat (1) Sistem 

Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak 

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang melakukan tindak pidana 

disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif
1
. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
2. 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, Ps. 5 ayat 

(1) 
2
 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, Ps. 1 ayat 

(6) 
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Terdapat pada Pasal 69 ayat  (1)  Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau 

dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu 

pada pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya 

dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat di jatuhkan pada anak terdapat pada 

pasal 71 ayat (1) yang berbunyi: 

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a.    pidana peringatan; 

b.    pidana dengan syarat: 

1)    pembinaan di luar lembaga; 

2)    pelayanan masyarakat; atau 

3)    pengawasan. 

c.    pelatihan kerja; 

d.    pembinaan dalam lembaga; dan 

e.    penjara. 

Pidana tambahan terdiri atas
3
: 

a.    perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b.    pemenuhan kewajiban adat. 

Selain itu juga terdapat pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak 

akan membahayakan masyarakat 

                                                           
3 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, Ps. 71 ayat 

(2) 
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(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu 

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) 

tahun 

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di 

LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir 

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang 

dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung 

dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus 

pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian 

hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang 

bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. 

Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan 

pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat 

dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan 

khusus yang membedakannya dari orang dewasa
4
. 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/anak-14-tahun-mencuri-motor--mungkinkah-

dibebaskan, diunduh pada tanggal 27 Agustus 2016 
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B. Landasan Konsepsional 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan 

istilah strafbar feit. Di dalam bahasa Belanda, Strafbar yang berarti dapat 

dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta. Strafbar 

feit menurut pendapat Simons ialah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 

pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
5
. 

Sedangkan menurut pendapat Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum 

Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah
6
: “Perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan 

ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan 

oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.”  

Adapun menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum 

Pidana, yang mengatakan bahwa
7
: “Perbuatan pidana merupakan suatu istilah 

yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai 

                                                           
5 
Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, (Jakarta : IND-HILL-CO, 1997),hlm.56 

6 
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta,1993), hlm.54 

7
 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1994), hlm.16 
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istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 

peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak 

dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga 

perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan 

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 

dalam kehidupan masyarakat”. 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam kita mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-

unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah 

melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat 

diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 

objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri 

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari 

suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut
8
: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); dapat dibuktikan 

sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-

undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

                                                           
8
 Leden Marpaung,  Hukum Pidana Bagian Khusus, (Jakarat : Sinar Grafika, 1991), hlm.9 

 

Prayoga Kusuma, 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, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



13 
 

 

Universitas Internasional Batam 

 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 

dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e.  Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP 

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana 

itu antara lain sebagai berikut : 

a. Sifat melanggar hukum atau Wederrechtelicjkheid; 

b.  Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri 

di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP 

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 

        Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak 

pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, 

walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak 

pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk 

mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan 
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unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur 

dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak 

pidana. 

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan 

hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran 

tersebut terdapat dalam KUHP. Pembedaan dan pembagian terletak pada 

buku II KUHP yang mngatur tentang kejahatan dan buku III yang 

mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran 

lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman 

pidananya menitikberatkan penjara, sedangkan pelanggaran lebih 

menitikberatkan denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat 

undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai 

berikut : 

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 

merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan 

delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran 

di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut. 

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak 

pidana tidak dipidana. 

3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 

umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
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b. Dari segi perumusannya terdapat delik formil dan delik materil. Delik 

formil adalah suatuperbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap 

selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan 

delik materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna 

dengan timbulnya akibat yang dilarang. 

c. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik 

komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang 

melanggar larangan. Yang dimaksud perbuatan aktif tersebut adalah 

perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari anggota 

tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan menjadi dua 

macam yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi 

murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik 

omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undang-

undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu 

pengabaian. 

d.  Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak sengaja. 

Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusannya dengan 

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik 

kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana 

dalam rumusannya tidak mengandung unsur kesengajaan. 

e. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan 

adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan 

oleh orang yang merasakan dirugikan terhadap tindakan pelaku. 
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Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa 

adanya suatu pengaduan. 

f. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik yang 

diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang 

terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu suatu 

tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai 

pertalian yang sedemikian eratnya sehingga harus dianggap satu 

perbuatan.  

g. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai 

yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan satu atau 

beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu tindak pidana 

yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang. 

h.  Dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan 

terdapat delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu 

tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, 

sedangkan delik berangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari 

beberapa jenis perbuatan. 

i.    Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok. 

Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan kepada 

keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan delik kelompok 

yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara atau 

kepala negara. Dari sudut unsur perbuatannya terdapat delik sederhana, 

delik dengan pemberatan dan delik peringanan. Delik sederhana yaitu 

tindak pidana dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh 
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pembentuk undang-undang. Delik dengan pemberatan yaitu tindak pidana 

yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok 

akan tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman 

pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik 

peringanan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan 

tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur 

lainnya yang dan dapat meringankan ancaman pidananya. 

j. Dari segi subyek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik 

komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau 

yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik 

komun atau delik umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap 

orang. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Anak 

a. Pengertian Anak 

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat 

disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan 

seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut 

secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di 

dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada 

waktunya nanti melahirkan keturunannya
9
. 

                                                           
9
 http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf, diunduh pada tanggal 25 Januari 2016 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 

tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa 

dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi 

dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.  

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut 

terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :  

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

anak, Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak 

didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

3. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi 

PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia 

tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 

18 (delapan belas) tahun). 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di dalam kitab 

undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak 

terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia 
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yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum 

mencapai 15 tahun. 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Didalam 

undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang 

anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang 

pada pasal 330 KUHPerdata. 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai 

anak tertuang pada pasal 1 ayat 1 (5) yang menyebutkan “anak 

sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun (Delapan Belas) 

Tahun dn belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demo kepentingan nya. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam 

menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap 

perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan 

yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang 

sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa 

anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa 

dewasa (berumur 21-25 tahun).  

b. Perlindungan Anak 

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga 

mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak 

juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan 

seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala 
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upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak 

yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik 

maupun sosialnya
10

. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2) Dalam Undang-Undang ini pula 

diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan 

sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 

ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. 

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan 

dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan 

bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak 

menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas 

perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak 

menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan 

berkembang
11

. 

                                                           
10

 Sholeh Soeaidy, Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta : CV. Novindo Pustaka 

Mandiri, 2001),hlm. 4 
11

 http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Pengertian-Perlindungan-Anak-dan-

Pihak-yang-Bertanggung-Jawab.pdf, diunduh pada tanggal 25 Januari 2016 
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Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance bahwa 

perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk 

mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan 

kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah 

diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional 

suatu Negara
12

. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak 

bertujuan 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 dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera
13

. 

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak 

mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak 

bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-

anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan 

hidup, berkembang dan tumbuh
14

. Perlindungan anak bermanfat bagi anak dan 

orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan 

                                                           
12

 Ibid 
13

 https://scoutnet3tangerang.wordpress.com/2013/04/08/hak-perlindungan-anak/, diunduh pada 

tanggal 25Januari 2016 
14

 Ibid 
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dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara 

keseluruhan
15

. 

c. Kenakalan Anak 

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto yaitu Juvenile Delinquency 

yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakuan oleh anak-anak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari 

kenakalan remaja
16

. 

Dalam istilah yang lazim, perkataan Juvenile sering dipergunakan sebagai 

istilah lain dari anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya:  

Pertama pengertian anak untuk kepentingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, 

hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana dalam proses persidangan 

anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara 

pelaku tindak pidana yang masih anak (Non Adult Offender) dengan pelaku tindak 

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Adult Offender). Kemudian pengertian 

yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasaanya didasarkan 

pada keadaan psikologis seseorang, dimana dalam usia belasan tahun sering 

disebut remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang 

menerimanya, karena pengertian Juvenile  terlalu umum dan mencakup semua 

orang muda usianya
17

. 

                                                           
15

 Maidin Gultom, Tesis. Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak 

Pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Medan, (Medan : Program Pascasarjana USU, 1997)hlm. 

53 
16

 Soedarto, Kapsel Hukum Pidana, (Bandung, 1981), hlm.136 
17

 Ibid,hlm.153 
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Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian 

perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang 

melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau 

masyarakat, biasa disebut dengan Juvenile Delinquency mengenai terminologi ini, 

banyak para sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya 

masing-masing
18

. 

Menurut Atmasasmita, dalam bukunya Problem Kenakalan Remaja atau 

Anak-anak mengatakan bahwa " tindak pidana anak adalah 15 tindakan yang 

dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku di suatau negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan 

yang tercela
19

. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

tindak pidana anak adalah segala tindakan yang dilakukan anak yang dapat 

merugikan masyarakat baik secara hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam 

adat masing-masing. Sedangkan anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 

(delapan) tahun dan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 

kawin. Jadi dari uraian tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan anak selain 

anak belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga belum kawin, berarti anak yang 

mencapai umur 18 tahun tetapi telah kawin tidak dapat diajukan ke pengadilan 

anak. 

                                                           
18

 Ibid,hlm.154 
19

 Atmasasmita, Romli , Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja, (Bandung : Yuridis Sosio 

Kriminologis, 1983),hlm.58 
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Pendapat Sarlito Wirawan Sarwono , untuk mengurangi benturan gejolak 

remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan 

dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang 

stabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai 

dengan hubungan suami istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja  yang 

bisa melewati masa transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami istri 

terganggu.  

Kondisi di rumah tangga dengan adanya orang tua dan saudara-saudara akan 

lebih menjamin kesejahteraan jiwa anak daripada asrama atau lembaga 

pemasyarakatan anak. Karena itu tindakan pencegahan yang paling  utama  adalah 

 berusaha menjaga perilaku menyimpang  pada anak  keutuhan  dan 

 keharmonisan  keluarga  sebaik-baiknya. Jika terjadi masalah dengan suami istri 

(ada yang meninggal atau ada perceraian) lebih baik anak dipindahkan ke sanak 

keluarga lain atau jika perlu dipindahkan keluarga lain yang tidak ada hubungan 

darah (misalnya tidak ada sanak-keluarga atau harus kost) perlu dicarikan yang 

hubungan antar anggota keluarganya cukup harmonis.  

Baru sebagai jalan terakhir, kalau tidak ada jalan lain yang lebih baik, bisa 

dianjurkan asrama atau lembaga pengasuhan anak lainnya seperti Panti Asuhan 

dan sebagainya, akan  tetapi  jika  dikehendaki perkembangan jiwa  anak  yang 

seoptimal mungkin,  perlu  diusahakan  agar  keadaan  di  asrama  atau  lembaga 

 itu semirip mungkin dengan keadaan dalam keluarga biasa
20

. 

                                                           
20

 Sarlito Wirawan Sarwono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.226-227 

Prayoga Kusuma, 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, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



25 
 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Menurut M. Arifin penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam 

pencegahan yang bersifat umum dan pencegahan yang bersifat khusus
21

: 

a. Ikhtiar pencegahan yang bersifat umum meliputi : 

1. Usaha pembinaan pribadi remaja sejak masih dalam kandungan melalui 

ibunya. 

2. Setelah lahir, maka anak perlu diasuh dan dididik dalam suasana yang 

stabil, menggembirakan serta optimisme. 

3. Pendidikan dalam lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lingkungan 

kenakalan dua sebagai tempat pembentukan anak didik memegang 

peranan penting dalam membina mental, agama pengetahuan dan 

ketrampilan anak-anak didik. Kesalahan dan kekurangan-kekurangan 

dalam tubuh sekolah sebagai tempat mendidik, bisa menyebabkan adanya 

peluang untuk timbulnya kenakalan remaja. 

4. Pendidikan di luar sekolah dan rumah tangga. Dalam rangka mencegah 

 atau  mengurangi timbulnya kenakalan remaja akibat penggunaan waktu 

luang yang salah, maka pendidikan di luar dua instansi tersebut di atas 

mutlak perlu ditingkatkan.Perbaikan lingkungan dan kondisi sosial. 

b. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus. 

Untuk menjamin ketertiban umum, khususnya di kalangan remaja perlu 

diusahakan kegiatan-kegiatan pencegahan yang bersifat khusus dan langsung 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan 

                                                           
21

 M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT.Golden 
Terayon Press, 2005), hlm. 81  
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2. Bimbingan dan Penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan secara intensif 

terhadap orang tua dan para remaja agar orang tua dapat membimbing   

dan   mendidik   anak-anaknya   secara   sungguh- sungguh dan tepat agar 

para remaja tetap bertingkah laku yang wajar. 

3. Pendekatan-pendekatan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan 

gejala-gejala kenakalan perlu dilakukan sedini mungkin. Sedangkan 

tindakan represif terhadap remaja nakal perlu dilakukan pada saat-saat 

tertentu oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan 

Peradilan yang ada. Tindakan ini harus dijiwai dengan rasa kasih sayang 

yang bersifat mendidik terhadap mereka, oleh karena perilaku nakal yang 

mereka perbuat adalah akibat produk dari berbagai faktor intern dan ektern 

remaja yang tidak disadari dapat merugikan pribadinya sendiri dan 

masyarakatnya. 

d. Hak-Hak Anak 

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak dimuat 

dalam pasal. Hak-hak tersebut antara lain : 

1. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 

3. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 
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4. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. 

5. hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

6. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

7. hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

8. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

9. hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial (bagi setiap anak yang menyandang cacat). 

10. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

1. diskriminasi;  

2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

3. penelantaran;  

4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  
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5. ketidakadilan; dan  

6. perlakuan salah lainnya.  

11. hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir. 

12. hak untuk memperoleh perlindungan dari :  

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

2. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan  

5. pelibatan dalam peperangan. 

13. hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

14. hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

15. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 

3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. 
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16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

3. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi
22

. 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi 

lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus 

menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya 

yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya 

penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengaan pasti bahwa 

kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. 

Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin 

                                                           
22

 http://kbbi.web.id./tanggulang, diunduh pada tanggal 26 Januari 2016 
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perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan 

bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana 

pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya 

di dalam penegakan hukum pidana. 

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan  tentunya 

tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, 

tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus 

dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. 

 

C. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak 

tersebut
23

. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

                                                           
23

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 

1987), hlm.25 
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manusia
24

. Sementara itu, Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum 

adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Selain itu menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan 

untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia
25

. 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau 

konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari 

keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

konsep rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius 

Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of 

Law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl 

secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.  

Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius Stahl mencakup 4 

elemen, yaitu
26

 :  

1. Perlindungan hak asasi manusia;  

                                                           
24

 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),hlm.3 
25

 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta : Magister 

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),hlm.14 
26

 http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf, diunduh pada 

tanggal 27 Januari 2016 
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2. Pembagian kekuasaan;  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;  

4. Peradilan tata usaha Negara 

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting 

negara hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu :  

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.  

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat 

pemerintah. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan 

pengadilan.  

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada 

hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi 

didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh 

pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika 

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui 

jalannya proses pembuatan kebijakan publik. 

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha 

perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu: 
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1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental 

(Pasal 21 ayat 1) 

2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 

ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan 

Anak (Pasal 22) 

3. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum 

bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23 ayat 1), Negara, Pemerintah, 

dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak 

(Pasal 23 ayat 2) 

4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk 

mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan 

usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24) 

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 

mengatur yaitu : 
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(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.  

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat; 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j.  Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban jaringan terorisme; 

l. Anak Penyandang Disabilitas; 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan  

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 

kondisi orang tuanya. 

Selanjutnya pada Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya : 
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a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 

fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya 

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan 

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak 

mampu; dan 

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. 

Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana atau anak 

yang berhadapan dengan hukum diatas, lebih lanjut dalam Pasal 64 Perlindungan 

Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:  

a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. pemisahan dari orang dewasa; 

c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 

f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup 

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
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h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya 

j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak;  

k. pemberian advokasi sosial; 

l. pemberian kehidupan pribadi; 

m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; 

n. pemberian pendidikan; 

o. pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.\ 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
27

: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

                                                           
27

 Muchsin, Op.cit, hlm.20 
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b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama 

dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

   Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara 

nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta 

keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar 
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tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 

bersamaan
28

. 

   Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan 

yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 

maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 

serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum 

yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. 

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa perlindungan 

hukum adalah keadaan atau posisi dimana subyek hukum memperoleh kepastian 

hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada 

saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran 

hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk 

mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta 

terselenggaranya perlindungan hukum. 

 

2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang 

merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang 

                                                           
28 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat 

Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: 

Universitas Brawijaya, 2010), hlm,18. 
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yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pemidanaan adalah hal yang berkenaan 

dengan pidana seperti tujuan, atau maksud dijatuhkannya pidana. 

Menurut Prof. Muladi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pidana 

adalah : 

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan sesuatu pengenaan atau penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut Undang-Undang. 

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur 

lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir yaitu
29

: 

a. kelakuan dan akibat (perbuatan); 

b. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yaitu 

mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar 

diri si pembuat; 

c. karena adanya unsur tambahan atau disebut juga dengan unsur-unsur yang 

memberatkan pidana; 

d. unsur melawan hukum yang objektif; 

e. unsur melawan hukum subjektif. 

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu comdemnation theory. 

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan 
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 Moeljatno, Op.cit,hlm.63 
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perbuatan pidana. Pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi pidana 

itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Teori pemidanaan 

merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa Negara 

menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah 

karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi 

atau memperbaiki masyarakat.  

Para ahli seperti Algra, L.J van Apeldoorn dan muladi mempunyai 

pendapat masing-masing mengenai jenis teori pemidanaan ini yang apabila 

kesemua pendapat mereka disentesiskan maka jenis teori pemidanaan tersebut 

terdiri dari : 

a. Teori Relatif 

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini 

muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum 

yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan 

untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki 

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus 

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah 

(prevensi) kejahatan
30

. 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan 

mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku 
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penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. 

Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib 

masyarakat itu diperlukan pidana
31

. 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi 

frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering 

juga disebut teori tujuan (utilitarian theory)
32

. Untuk mencapai tujuan ketertiban 

masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 

1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 

2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 

3. Bersifat membinasakan (onechadelijk maken). 

Teori ini dibedakan dua, yaitu
33

 

a. Pencegahan umum (Preventie General) 

Bersifat murni, semua teori pemidanaan harus ditujukan untuk menakut- 

nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan 

pidana yang dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa 
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 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),hlm.96-97 
32

 Dwidja Priyanto, Op.cit,hlm.26 
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Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak 

ditentang , diantaranya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-

1833). 

Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang 

dilakukan secara kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang 

memperhatikan perikemanusiaan. Penjatuhan pidana yang berupa penderitaan itu 

jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang 

dipidana tersebut. 

Sedangkan Von Feuerbach dengan teorinya “psychologische zwang”, 

menyatakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan 

pidananya tetapi pada aturan ancaman pidananya yag diketahui oleh khalayak 

umum. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi 

setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Teori ini muncul kembali 

pada azas legalitas, karena Von yang mengeluarkan ungkapan “nullum delictum, 

nulla poena sine praevia lege poenali”. Namun teori ini mempunyai beberapa 

kelemahan, yaitu: Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan 

kejahatan dan dipidana serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap 

ancaman pidana tersebut menjadi sedikit atau bahkan hilang;  

Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai 

dengan kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu 

menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan 

perbuatan yang diancam pidana tersebut; 
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Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak 

mengetahiu perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi 

lemah atau tidak ada sama sekali. 

Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori 

pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan 

pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. 

Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperkenankan 

menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. 

Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa 

perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. 

b. Pencegahan khusus (Preventie Special) 

Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan 

perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang 

direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang 

sifatnya ada tiga macam, yaitu: menakut-nakutinya; memperbaikinya, dan 

membuatnya menjadi tidak berdaya. 

Pendukung teori ini adalah Van Hamel (1842-1917), yang berpandangan 

bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan 

dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya 

sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel 

membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, 

yaitu: Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-

nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya 

melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya. 
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Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka 

penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya (reclasering). Apabila tidak 

dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau 

membuatnya tidak berdaya. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah 

mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu
34

: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);  

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan; 

e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila 

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

                                                           
34

 Dwidja Priyanto, Op,cit,,hlm.26 
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