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Abstrak 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan anak telah 
banyak memberikan perlindungan, di antaranya Kitab Undang Undang Hukum 
Pidana, UU No. 23 Tahuin 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 tahun 2004 
tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain-lain. Peraturan 
perundang-undangan tersebut telah memberikan ancaman yang berat bagi para 
pelaku kekerasan, namun realitanya masih banyak anak yang menjadi korban 
kekerasan. Oleh karena itu, maka menimbulkan pertanyaan pada kita, apakah hukum 
yang memberikan perlindungan terhadap anak tidak bisa berjalan efektif atau kurang 
memberikan efek jera pada pelaku, dan mengapa kekerasan terjadi pada anak? 

Perlindungan hukum terhadap anak akan betul-betul dapat dinikmati jika 
penegakan hukum dilakukan dengan benar, tanpa pandang bulu siapa pelaku 
kekerasan terhadap anak. Jadi penegak hukum atau pejabat yang berwenang 
menegakkan hukum harus bertindak secara profesional. Di samping itu, pencegahan 
terjadinya kekerasan terhadap anak harus dioptimalkan baik melalui atau dilakukan 
oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, kekerasan 
 
 
Pendahuluan 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pendiri 
bangsa tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang di antaranya adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasar pada tujuan 
Negara tersebut maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan 
tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 
merupakan hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD Negara RI menegaskan 
bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

*Disampaikan pada acara Seminar Nasional “Menyiapkan Pendidik yang Melek Hukum Terhadap 
Perlindungan Anak”, yang diselenggarakan oleh Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus, tanggal 27 Agustus 2014. 
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Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menyatakan bahwa hak-hak seorang anak harus dilindungi. Karena 
pada prinsipnya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.1 

Anak  merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah 
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 
 Kemajuan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh sikap, kecerdasan dan 
semangat dalam berjuang mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, agar tujan nasional 
(tujuan Negara) dapat terwujud cepat maka anak harus mendapat perlindungan yang 
layak dan generasi muda harus betul-betul disiapkan. Setiap anak ke depan harus 
mampu memikul tanggung jawab tersebut, sehingga perlu mendapat kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan 
serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan dan 
kesejahteraan anak akan dapat terwujud jika ada dukungan secara kelembagaan dan 
peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. 

Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak 
yang merupakan hak asasi manusia, maka diperlukan perangkat hukum yang 
implementasinya dapat memberikan perlindungan hukum pada warga Negara pada 
umumnya dan anak-anak khususnya. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 
telah memberikan perlindungan hukum kepada anak, seperti misalnya ketentuan 
Pasal 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295 dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 
2002 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
mengesahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Perlindungan Anak), dengan harapan UU 
tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak. 

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta UU Perlindungan Anak di atas 
secara formal dan eksplisit sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak-
anak. Namun kenyataannya, dalam masyarakat masih sering kita dengar dan dapat 
kita lihat dalam media elektronik adanya perlakuan kekerasan terhadap anak. Data 
yang dikemukakan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (PAI)  menunjukkan 
bahwa kasus kekerasan pada anak terus meningkat, pada tahun 2013 jumlah kasus 
kekerasan pada anak meningkat 60% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pada 
tahun 2013, Komnas PAI mencatat terjadi 1.620 kasus kekerasan pada anak, yang 
terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik (sebesar 30%), 313 kasus kekerasan psikis 
                                                           
1 Novry Oroh,  Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan,Vol. 1 No. 5, 
Oktober-Desember 2013, halaman 2. 
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(sebesar 19%), dan yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 817 
kasus (sebesar 51%).2 

Mengacu pada data di atas maka menimbulkan pertanyaan pada kita, apakah 
hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak tidak bisa berjalan efektif atau 
kurang memberikan efek jera pada pelaku, dan mengapa kekerasan terjadi pada 
anak? 
 
Perlindungan Hukum Anak 

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, sehingga tidaklah mengherankan jika ada 
orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum jika hukum itu tidak 
dilaksanakan lagi.3 Hukum yang dituangkan dalam bentuk kaidah-kaidah atau 
norma-norma yang dirumuskan secara eksplisit itulah yang harus dilaksanakan, yang  
sering dikenal dengan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan sesuai 
dengan kaidah/norma yang berlaku dan memperhatikan teori-teori pengambilan 
keputusa, maka berarti perlindungan hukum telah berjalan. 

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang 
diberikan oleh hukum, yang dapat diberikan berupa hak-hak yang diberikan 
kepadanya dan/atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain untuk 
dirinya. Melalui perlindungan hukum, seseorang atau badan hukum memiliki 
kenyamanan dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum 
terhadap anak menurut Unicef merujuk kepada pencegahan dan penangan kekerasan, 
eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak, termasuk eksploitasi komersial 
seksual, perdagaangan, pekerja anak dan pernikahan anak.4 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah 
memberikan perlindungan kepada warga masyarakat pada umumnya dan anak-anak 
khususnya. Secara khusus anak telah mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh 
Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut 
dijelaskan tentang pengertian anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak dalam 
UU Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Problem atau kekerasan terhadap anak muncul bukan saja disebabkan karena 
akibat perang atau konflik, akan tetapi pada Negara yang tengah giat membangun 
membuat masalah baru, di antaranya adalah anak jalanan (street children), pekerja 
anak  (child labor), eksploitasi anak, dan lain-lain.5 Anak merupakan salah satu 

                                                           
2 SCTV, Liputan 6 Siang SCTV, Minggu tanggal 4 Mei 2014 
3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, BPHN Departemen 
Kehakiman, Jakarta, tt, halaman 5. 
4 Unicef, Child Protection Information Sheets, page 1 
5 Roswita Sitompul, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tenaga Kerja di Pertangkahan 
Ikan Belawan, Desember 2004, halaman 1. 
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subjek yang rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan kekerasan, sehingga perlu 
mendapatkan perhatian yang serius untuk memberikan perlindungan terhadap fisik 
maupun mental mereka. 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan 
perlindungan hukum kepada anak, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 
bentuk kejahatan, yaitu masalah persetubuhan, perbuatan cabul, menghilangkan jiwa 
anak, dan penganiayaan. Masalah persetubuhan dapat dilihat dalam Pasal 287, 288, 
dan 291 KUHP. Perbuatan cabul dapat dilihat dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295, 
dan 298 KUHP. Menghilangkan jiwa anak dapat dilihat dalam Pasal 341, 342, 346, 
347, 348, dan 349 KUHP. Mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam Pasal 351, 
353, 354, 355, 356 KUHP. 6 

 
Mengenai persetubuhan misalnya ditegaskan dalam Pasal 287 KUHP yang 

berbunyi sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang 

diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu 
belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa 
perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-
lamanya 9 (Sembilan) tahun. 

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur 
perempuan itu belum sampai umur 12 (dua belas) tahun atau jika ada 
salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294. 

 
Mengenai perbuatan cabul misalnya yang ditegaskan dalam Pasal 289 KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
 
Mengenai perbuatan menghilangkan jiwa anak dapat dilihat dalam Pasal 341 

KUHP yanga berbunyi sebagai berikut: 
“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat 
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa 
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun.” 
 
Mengenai penganiayaan dalam KUHP di antaranya ditemukan dalam Pasal 

351 yang berbunyi sebagai berikut:  
“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  

                                                           
6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, 2013, 
halaman 4 – 9. 
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(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun.  
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.  
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”  
 
Dari beberapa contoh ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak-hak anak 

telah mendapatkan perlindungan dari hukum (Hukum Pidana), namun ketentuan 
hukum tersebut tidak serta merta diikuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab. Dalam masyarakat, beberapa tindakan kekerasan yang melanggar ketentuan 
perundang-undangan adalah tentang masalah persetubuhan, perbuatan cabul, 
menghilangkan jiwa anak dan mengenai penganiayaan.  

Pasal 2 Undang-undang tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang asas 
penyelenggaraan perlindungan anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan 
perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-
Hak Anak meliputi : 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Dari asas tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari iaturnya perlindungan 
anak adalah 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. 

Hak-hak anak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan 15 UU 
Perlindungan Anak, yaitu berhak: 

1) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

2) atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;  
3) untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; 
4) diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; 
6) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;  
7) memperoleh pendidikan luar biasa (khusus bagi anak yang menyandang 

cacat) dan mendapatkan pendidikan khusus (bagi anak yang memiliki 
keunggulan); 
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8) 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; 

9) 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; 

10) memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial (anak yang menyandang cacat)mendapat perlindungan dari perlakuan; 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan  
f.  perlakuan salah lainnya.  

11) 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) untuk memperoleh perlindungan dari : 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan  
e. pelibatan dalam peperangan.  

13) memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

14) memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa; 

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya; dan  
c. membela diri dan memperoleh keadilan yang objektif dan tidak memihak 

dalam sidang tertutup untuk umum. 
16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.  
17) mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (bagi stiap anak yang 

menjadi korban atau pelaku tindak pidana). 
 
Hak-hak anak itulah yang harus dilaksanakan atau ditegakkan. Jadi hukum 

yang diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut harus ditegakkan. Pelaksanaan 
atau penegakan hukum (law enforcement) ini akan melibatkan peranan manusia-
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manusia sebagai penegak hukum. Penegak hukum ini menempati kedudukan yang 
sangat penting.7  

Di samping hak-hak anak tersebut maka untuk memberikan perlindungan 
kepada anak UU Perlindungan Anak telah mengatur ancaman pidana bagi para 
pelaku kejahatan yang diatur dalam Pasal 77 s/d 90. Ancaman pidana yang diberikan 
dapat berupa:  

1) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  

2) 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);  

3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 

5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 

6) pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 

7) pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 

8) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 
 
Memperhatikan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak di 

atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sudah cukup memberikan 
harapan, karena ancaman pidananya cukup berat. Ancaman pidana yang berat ini 
diharapkan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan dan bisa menjadi dorongan 
untuk menghentikan/mengurungkan niat melakukan kejahatan. Namun, ancaman 
pidana ini apakah cukup efektif untuk mencegah perbuatan kejahatan terhadap anak 
dan membuat efek jera bagi pelaku kejahatan?  

Perkembangan kejahatan terhadap anak dari data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak tiap tahun bahkan mengalami 
peningkatan. Bahkan diyakini bahwa saat ini ada sekitar 126.000.000 (seratus dua 
puluh enam juta) anak berusia 5-17 terlibat dalam pekerjaan berbahaya.8 

                                                           
7 Satjipto Rahardjo,  Loc Cit. 
 
8 Unicef, Loc Cit 
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Pemberian hak-hak kepada anak dan ancaman hukuman yang berat bagi 
pelaku kejahatan terhadap anak ternyata tidak cukup efektif untuk mengurangi angka 
kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak akan berlaku efektif jika 
masing-masing komponen yang terlibat atau terkait saling berperan, seperti 
pengaturan tentang kesejahteraan anak dan keluarga, mekanisme membudayakan 
perilaku-perilaku yang menyayangi anak dan mengedepankan pemenuhan hak-hak 
anak. 

Di samping itu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak 
diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat 
menjamin pelaksanaannya. Hambatan perlindungan anak terletak pada tradisi, sikap 
dan praktik tertentu yang menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak dan 
melanggar hak-hak mereka. Hambatan lain disebabkan karena kerangka hukum dan 
kebijakan nasional belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional.9 

Secara normatif pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU 
Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang peran dan 
tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, sehingga secara 
sistem perlindungan anak sudah memadai. Seperti disebutkan dalam Pasal 20 
menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

Keberadaan hukum tentang perlindungan anak seharusnya menjadi pedoman 
bagi warga masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat 
sebagaimana tertuang dalam peraturan atau undang-undang tersebut.10 Keberadaan 
hukum di tengah-tengah masyarakat sangat terkait dengan berlakunya hukum. Robert 
B. Seidman menyatakan bahwa tindakan pemegang peran (warga masyarakat), 
lembaga-lembaga pelaksana (penegak) dan pembuat undang-undang selalu dalam 
lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan social, budaya, ekonomi dan politik. 
Kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk 
memfungsikan peraturan atau hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi-
sanksinya.11 

Terkait dengan tindakan pemegang peran (warga masyarakat) yang 
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, yang 
mengakibatkan dilanggarnya/diciderainya peraturan perundang-undangan, maka 
perlu dicari akar permasalahan yang menyebabkan tindakan-tindakan kejahatan 
terhadap anak tersebut. 
Untuk mencari akar permasalahan dan menjawab bagaimana mengatasi tindakan 
kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran anak, dan perlakuan tidak baik atau 

                                                           
9 Unicef Indonesia, Ringkasan Kajian Perlindungan Anak, Oktober 2012, halaman 4 
10 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 
2005, halaman 27. 
11 Ibid, halaman 11 
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tidak menyenangkan lain terhadap anak perlu dilakukan pendekatan secara sistem12 
dan seluruh aspek secara holistik, tidak berpusat atau berkonsentrasi pada isu tertentu 
saja. 

Program kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi tindakan 
kekerasan pada anak yaitu dengan membentuk atau membangun lingkungan yang 
protektif yaitu dalam rangka mencegah dan menangani kekerasan, penyiksaan dan 
eksploitasi yang melibatkan 8 (delapan) komponen penting. Delapan komponen 
tersebut adalah (1) memperkuat komitmen pemerintah dan kapasitas untuk 
memenuhi hak anak untuk mendapatkan perlindungan; (2) mempromosikan 
pembentukan dan penegakan hukum yang memadaii; (3) menangani sikap 
berbahaya, kebiasaan dan praktik; (4) mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu 
perlindungan anak yang meliputi media dan mitra masyarakat sipil; (5) 
mengembangkan keterampilan hidup anak-anak, pengetahuan dan partisipasi; (6) 
membangun kapasitas keluarga dan masyarakat; (7) menyediakan layanan penting 
untuk pencegahan, pemulihan termasuk kesehatan dasar, pendidikan dan 
perlindungan; dan (8) membangun dan menerapkan kegiatan pemantauan, pelaporan 
dan pengawasan berkelanjutan.13 

Melalui berbagai program kegiatan tersebut maka tindakan kekerasan, 
pelecehan dan tindak kejahatan lain terhadap anak akan menurun, karena semakin 
seringnya menjadi pembicaraan di masyarakat akan membuat pelaku yang berniat 
melakukan tindakan kekerasan terhadap anak akan mengurungkan niatnya. 

Dari uraian di atas dapat pula diberikan suatu solusi lain untuk membangun 
lingkungan yang protektif untuk anak-anak, yaitu (1) meningkatkan sistem 
perlindungan anak; (2) mempromosikan perubahan masyarakat (sosial); (3) 
meningkatkan perlindungan anak dalam keadaan darurat; (4) memaksimalkan 
kemitraan antara badan-badan PBB, pemerintah nasional, masyarakat sipil dan sektor 
swasta; danm (5) memperkuat bukti mengenai perlindungan anak dan melakukan 
monitoring dan evaluasi untuk menilai skala pelanggaran perlindungan anak.14 

Pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan terhadap anak perlu 
dilakukan secara komprehensif dengan melalui berbagai kegiatan yang mengarah 
pada tindakan-tindakan yang bersifat protektif. 
 
Kesimpulan   

Hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak, baik yang diatur 
dalam Kitab Undnag Undang Hukum Pidana, Undang Undang Hak Asasi Manusia, 
ataupun Undang Undang Perlindungan Anak belum bisa berjalan efektif atau kurang 
memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, karena perilaku pelaku kejahatan 
terhadap anak ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dirinya seperti 

                                                           
12 Opcit, halaman 1. 
 
13 Unicef, Loc Cit 
14

 Unicef, Progress for Children, A Report Card on Child Protection, 2009, page 2-3 
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kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain. Namun faktor internal dari 
diri sendiri tetap ikut berperan utama. Faktor eksternal inilah yang perlu diciptakan, 
misalnya kegiatan-kegiatan diskusi dengan tema perlindungan anak, penguatan 
kapasitas keluarga dan masyarakat, dan tindakan-tindakan lain yang perlu 
ditumbuhkan dan diberdayakan. 

Kekerasan sering terjadi pada anak ini disebabkan karena anak-anak rentan 
menjadi korban pencabulan, kekerasan dan penganiayaan bahkan eksploitasi 
terhadap anak. Untuk melindungi dirinya, perlu diajarkan kepada anak oleh orangtua 
dalam membimbing anak mengenai aturan berkomunikasi, berinteraksi, dan 
bersentuhan dengan orang lain, terutama di luar keluarga inti. Diajarkan pada anak-
anak agar berani berkata tidak jika ada kontak fisik yang tidak wajar dengan pihak 
lain. 
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