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ABSTRAK
Anak merupakan anugerah yang terindah yang dimiliki orang tua, oleh sebab itu
anak harus dilindungi, dan diperhatikan kesejahteraannya untuk mencapai
keadaan yang lebih baik lagi untuk masa depan si anak.. Berdasarkan penelitian
ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 (dua) rumusan
permasalahan, pertama mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang
mengalami kekerasan di panti asuhan, kedua mengenai pertimbangan hakim
dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan. Tujuan Penelitian ini
adalah mengetahui sejauh mana perlindungan anak diterapkan di panti asuhan dan
pertimbangan hakimdalam menerapkan sanksi bagi pelaku.
Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi
pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian
diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan
mengelompokkan data aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan
yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara deskriptif.
Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang telah ditinjau oleh peneliti
yang menjadi kesimpulan yaitu perlindungan hukum yang didapat oleh anak
korban kekerasan ada setelah kasus tersebut terjadi namun lebih efektif
seharusnya perlindungan didapat sebelum kasus ini terjadi dan pertimbangan
hakim sudah tepat menerapkan sanksi untuk para pelaku kekerasan sesuai undang
undang yang berlaku.
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