
 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian Aspek Pidana 

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud 

dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, 

situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.8 

Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula 

menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan,  

penyerahan pidana, atau putusan pidana.9 Adapun beberapa pemahaman tentang 

“pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu :   

1. Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan. 

2. Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan 

kepada seseorang yang berbuat jahat.10 

3. Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang 

ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan.   

4. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada 

seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.11 

                                                           
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 95. 
9 MahrusAli, Dasar-Dasar HukumPidana, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185. 
10 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016, hlm. 51. 
11 Diah Gustiniati, Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru, AURA, Lampung, 2016, hlm. 

16. 



 
 

5. Pengertian pidana yang tercantum dalam (KBBI) yakni dikonsep sebagai 

kejahatan yang bertolak belakang atas suatu aturan.12  

6. Pidana atau straf yaitu penjatuhan sanksi pada seseorang yang telah terbukti 

bersalah melakukan delik berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum 

yang tetap.13 

 

Macam-macam pidana : 

Macam-macam pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 10 (sepuluh) KUHP 

terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu : 

1. Pidana Pokok (utama) : 

1) Pidana Mati; 

2) Pidana Penjara : 

a. Pidana seumur hidup. 

b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan 

sekurang-kurangnya 1 tahun). 

3) Pidana Kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 

tahun); 

4) Pidana Denda; 

5) Pidana Tutupan. 

2. Pidana Tambahan : 

1) Pencabutan hak-hak tertentu; 

                                                           
12 Rodiyah, Hukum Pidana Khusus, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 13. 
13 Jur Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 119.  



 
 

2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; 

3) Pengumuman keputusan hakim. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui macam-macam pidana yang ada di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam 2 (dua) kategori, 

yakni : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang menjadi dasar penjatuhan 

sanksi pidana dalam putusan hakim.14 

Beberapa tokoh mengembangkan pemikiran bahwa pidana mengandung berbagai 

tujuan, antara lain :  

1. Pembalasan. 

2. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.  

3. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. 

4. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.  

5. Penyelesaian konflik.15 

Moeljatno berpendapat “pidana” adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan 

kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang dimaksud 

dengan tindak pidana “Strafbaarfeit” adalah sebutan asli bahasa Belanda yang 

diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, delik, 

tindak pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dipidana. Terdapat 

beberapa pengertian tentang istilah-istilah tersebut dari para ahli yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pompe berpendapat pengertian “Strafbaarfeit” dibedakan : 

                                                           
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 183. 
15 Nandang Sambas, Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 

15-17. 



 
 

a. Penjelasan berdasarkan teori, memberikan pengertian “Strafbaarfeit” 

adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena 

kesalahan si pelaku dan terancam dengan hukuman untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b. Penjelasan berdasarkan Hukum Positif, memberi pemahaman 

“Strafbaarfeit” yaitu suatu peristiwa (Feit) yang oleh peraturan undang-

undang disimpulkan semacam perlakuan yang dapat dihukum. 

2. J.E Jonkers pengertian “Strafbaarfeit” dibedakan : 

a.  Definisi pendek memberikan pengertian “Strafbaarfeit” yaitu suatu 

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 

b.    Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “Strafbaarfeit” 

yaitu suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan 

sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawaban.  

3. Simons berpendapat bahwa Pengertian “Strafbaarfeit” adalah kelakuan 

(handeling) yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum dilakukan 

dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

4. Van Hammel berpendapat bahwa Pengertian “Strafbaarfeit” adalah kelakuan 

orang yang mempunyai sifat dapat dihukum.16 

Diketahui bahwa pengertian tindak pidana (Strafbaarfeit) menunjuk kepada 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Perilaku yang dapat dipidana oleh hukum. 

2. Perilaku yang melanggar norma. 

                                                           
16 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-1, 2015, hlm. 

165 - 167. 



 
 

3. Perilaku yang diperbuat dengan suatu kesalahan dan 

 Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.17 

Bentuk-bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 dua bentuk yaitu Tindak Pidana 

Umum dan Tindak Pidana Khusus, dimana aturan-aturannya ada didalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain diluar 

KUHP sebagai pendukugnya.  

a. Tindak Pidana Umum  

suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP, serta 

semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.  

b. Tindak Pidana Khusus 

suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-

undangan khusus, diluar KUHP, diluar Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi 

memiliki sanksi pidana.18  

Terdapat 3 pokok bagian yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi 

suatu tindak pidana, yakni :  

 

1. Pre-emtif 

Merupakan langkah pertama yang dibuat dengan aparat kepolisian guna agar tidak 

terjadi kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan 

secara pre-emtif menanamkan nilai nilai / norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Meskipun memiliki 

                                                           
17 Rasyid Ariman, Op. cit, hlm. 60. 
18 Azis Syamsudin, TindakPidana Khusus, Sinar Gafika, Jakarta, Cet-2, 2011, hlm. 8. 



 
 

jalan untuk berbuat kejahatan ataupun pelanggaran tetapi tidak mempunyai niat 

akan berbuat hal itu maka tidak akan terjadinya tindak kriminal. 

 

2. Preventif 

Suatu lanjutan dari usaha pre emtif yang sedang didalam tingkat mencegah saat 

belum terjadi suatu kriminal. Didalam usaha preventif yang ditanamkan ialah 

menghilangkan waktu seseorang untuk melakukan kejahatan. 

 

3. Represif 

Suatu cara yang dibuat ketika terjadinya suatu kejahatan / tindakan kriminal, cara 

ini merupakan penegakan hukum (law enfocement) yaitu pemberian sanksi, dan 

cara ini ialah suatu cara dalam menanggulangi tindak kriminal dengan cara 

konseptual yang dilakukan sesudah kejadian. Penanggulangan dengan upaya 

represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 

mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat 

sanksinya sangat berat. 

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”. 



 
 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah :  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok 

tersebut, bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 



 
 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya; 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan / praktik lintah 

darat, dan pungutan liar; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham 

yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 



 
 

bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar 

Negara Republik Indonesia; 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative 

kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.19 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Kriminologi”. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 

2. Desember 2010. hlm. 232. 



 
 

2.2.Pengertian Anak  

Pengertian anak bisa didapatkan dari beberapa literatur, yaitu :  

1. Pengertian anak menurut hukum pidana, sesuai dengan isi Pasal 45 KUHP, 

bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam 

belas) tahun.20 

2. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 

dimaksud dengan anak adalah anak yang masih kecil belum dewasa.21 

3. Pengertian anak menurut hukum perdata, tercantum dalam Pasal 330 KUHPdt 

yakni anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 

mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya 

subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. 

4. Pengertian anak menurut hukum adat / kebiasaan adalah belum dapat bekerja 

sendiri, belum cakap untuk melaksanakan apa yang diisyaratkan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab, belum dapat mengurus harta 

kekayaan sendiri. 

5. Pengertian anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 

dalam Pasal 47 ayat (1), yakni “Orang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan 

orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya”. 

6. Pengertian anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa 

atau belum mengalami pubertas, dan anak merupakan keturunan kedua, dimana 

kata anak merupakan lawan dari orangtua dan berdasarkan pendapat psikologi, 

                                                           
20 https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, dikutip pada hari Kamis tanggal 19 Desember 

2019, jam  14.47wib. 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit, hlm. 57. 



 
 

anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 

lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, 

kemudian berkembang ke tahap sekolah.22 

7. Pengertian anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, 

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.23 

8. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan 

pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya.24 

9. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang 

menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah 

dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak 

adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum 

kawin.25 

10. Pengertian anak secara psikologis adalah adanya fase-fase perkembangan yang 

dialami dalam kehidupan seorang anak yang memberikan gambaran bahwa 

dalam pandangan psikologi menentukan batasan terhadap seorang anak 

                                                           
22 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak/, dikutip pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, jam 

15.20 Wib. 
23 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-3, 

2014, hlm. 1. 
24 M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. 
25 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Noer Fikri, 

Palembang, 2015, hlm. 56. 



 
 

nampak adanya berbagai macam criteria, baik didasarkan pada segi usia 

maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.26 

Adapun perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang dimaksud dengan 

perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan dibidang agama, 

pendidikan, kesehatan dan sosial. Pengaturan terhadap perlindungan anak diatur 

dalam undang-undang, misal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan 

bahwa setiap anak dalam perlindungan orang tua, wali, atau pihak lain manapun 

yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan :  

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidakadilan 

f. Perbuatan salah lainnya 

Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa “Hak perlindungan hukum memberikan 

jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 

bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 

                                                           
26 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4. 



 
 

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang 

bertanggung jawab atas pengasuh anak”. Upaya perlindungan hukum terhadap 

anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan 

anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya 

memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap 

orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan 

yang sama di depan hukum (equality before the law). Berhubung atas 

perlindungan hukum bagi M. Philipus Hajon dibedakan menjadi perlindungan 

hukum peventif tujuannya itu menggagalkan rencana kejahatan, sedangkan 

perlindungan hukum repesif mempunyai tujuan untuk meyelesaikan masalah.   

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam beberapa pasal 

yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk 

menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, 

dan kondisi fisik dan mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan 

bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan perlindungan anak.27  

 

                                                           
27 Noer Indriati. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29 No. 

3. Oktober 2017. hlm. 479-482. 



 
 

 

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, antara lain : 

1.  Semua anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

2. Semua anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan.  

3. Semua anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

orang tua.  

4. Semua anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

5. Semua anak memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

6. Semua anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. 

7. Semua anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 

8. Semua anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

9. Semua anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.  



 
 

10. Semua anak memiliki hak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat  

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, 

dan perlakuan salah.  

11. Semua anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada 

alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan  itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anaknya. 

12. Semua anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, 

pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung 

unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.  

13. Semua anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.28 

 

2.3.Pengertian Penelantaran Anak 

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum 

yang berlaku, yang sering sekali dilakukan oleh orang tua terhadap anak 

kandungnya, yang biasanya dikarenakan orang tua yang tidak mampu dalam 

mencukupi keperluan anak yang layak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 

Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang 

                                                           
28 Osgar S Matompo dkk, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm. 

147 - 149.   



 
 

bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan 

pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak 

harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang 

harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang 

berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut. 

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, 

jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa : “anak terlantar adalah anak yang tidak 

terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”, 

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-

hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ketahun mengalami 

perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, moral, sosial dan intelektual anak.  

Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak 

menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup 

bagi seorang anak, serta anak anak yang ditinggalkan orang tuanya dikarenakan 

hutang ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya. 

Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk 

memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, 

tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan 

kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. 

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus 



 
 

mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil 

dalam perlindungan dan perkembangan anak. 

Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala 

bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya. Kasus penelantaran yang dilakukan 

oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya 

merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang 

tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang 

dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 

2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam 

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 

huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan 

bahwa :  

a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi 

sosialnya.  

b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. 

 

 

 

 

 


