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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI 

KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA  

BERDASARKAN HUKUM PIDANA  

INDONESIA 

 

Oleh : 

 

Ayu Nadia Maryandani 

 

 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2)  mengatur 

bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar 

berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun 

Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-

undangan antara lain Undang-Undang No.35 tahun 20014 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang N0.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dsb. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat 

menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak 

terpenuhinya Hak-Hak Anak. Untuk itu perlu adanya sanksi pidana yang 

dijatuhkan kepada orang tua atau siapapun yang melakukan penelantaran terhadap 

anak. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

permasalahan: a)Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. b) Apa 

sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban penelantaran oleh orang tuanya berdasarkan hukum pidana Indonesia. 

 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data 

berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Anggota Unit PPA 

(Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Bandar Lampung, Lembaga 

Perlindungan Anak Lampung, dan Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses 

identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan 

dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan a) Perlindungan hukum terhadap 

anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana 

Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang 



 

 

Ayu Nadia Maryandani 

administrative lainnya. b) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak 

korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak 

adanya pengaturan mengenai sanksi  pidana yang ditujukan untuk orang tua yang 

menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya ada pengaturan mengenai 

sanksi  pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aparat penegak hukum 

bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka 

terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.  

 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penelantaran. 
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MOTTO 

 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” 

(QS. Al Kahfi: 46). 

 

”Setiap anak yang dilahirkan,adalah fitrah.Tinggal kedua orang tuanyalah yang 

akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi,Nasrani,ataupun Majusi. 

”(HR.Bukhari). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang 

digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
1
 

 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan 

hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisikdan 

mental anak yang belum dewasa dan matang.Perlindungan hukum terhadap anak 

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi 

anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak 

merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 

28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa,Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 
2
 

 

                                                           
1
 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 

Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, 2000, hlm.192. 
2
 Suhendra Kurniawan Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban  Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi), (Bandar Lampung : Fakultas Hukum 

Universitas Lampung), hlm.2. 
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Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3
  sebagaimana 

telah diubah dengan  Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

 

Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan tertinggi 

dan dibawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu kesatuan yang 

disebut Negara. Hukum merupakanhal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun 

sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan 

dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat 

mesejahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan 

belaka. 

 

Perlindungan mengenai penelantaran anak juga masuk dalam lingkup Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga 

yang diatur pada Pasal 5 yang mengatur “setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, 

dengan cara : 

 

                                                           
3
 Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak, (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, 2011),hlm.22. 
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a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan Psikis; 

c. Kekerasan Seksual; dan 

d. Penelantaran Rumah Tangga” 

 

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan 

sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin 

baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang 

melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas 

dan dayasaing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di 

dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.
4
 

 

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai 

produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang 

manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu masyarakat 

telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya 

harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan peundang-

undangan itu.Penegakan hukum dalam perlindungan hak hak anak ini terkait 

masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan 

disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur 

masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut 

kesejahteraan anak dan perlindungan anak. 

 

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah 

pelindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik 

kekerasan (fisik,psikis,seksual,penelantaran baik dibidang pendidikan kesehatan 

                                                           
4
 Suhendra Kurniawan Nur, Loc.cit.hlm.2. 
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maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan 

mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak 

kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5
 

 

Suatu Negara hukum (rechtstaat) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum 

terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk 

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”. Pada Pasal 1 ayat 

(12) Undang-Undang no.35 tahun 2014 disebutkan bahwa “hak anak adalah 

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 

orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.  

 

Perlindungan anak menurutPasal 1 ayat (2) Undang-Undang no.35 tahun 2014 

yaitu “Segala kegiatan untuk menjamindan 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 

diskriminasi”. Sedangkan pengertian anak terlantar menurutPasal 1 ayat (6) 

Undang-Undang no.35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya 

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.  

 

 

 

                                                           
5
 Paulus Hadisuprapto, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya. (Malang; 

Bayumedia Publishing, 2008).hlm.162. 
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Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, 

perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya 

prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga 

Perlindungan Anak Lampung, Rumah Aman, Damar Lampung, dll. 

 

Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya 

perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya : 

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobaan dan/atau rehabilitas secara fisik, 

psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; 

4. Pemberian perlindungan dan pemdampingan pada setiap proses perlindungan. 

 

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun 

Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan 

khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan 

rohaninya.
6
 Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa dimasa yang 

akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.
7
 

 

                                                           
6
 Darwan Prinst 1997, Hukum Anak Indonesia(selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), 

PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.98 . 
7
 LushianaPrimasari,KeadilanRestoratif  DanPemenuhanHakAsasiBagiAnakYang Berhadapan 

Dengan Hukum, Serial Online September 16, 2009, availaible from : URL: http: Keadilan-

Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com, hal.1. 
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Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggidan setiap 

anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut 

meminta.Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umumyang 

menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan 

kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-

prinsip tersebut antara lain: 

1. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak 

yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama; 

2. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara 

sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak 

akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut; 

3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya; 

4. Prinsip penghargaan terhadap anak. 

 

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu 

peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 

keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, 

atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, 

masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai 

regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi 

manusia terutama anak. 
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Salah satu contoh anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan membutuhkan 

perlindungan hukum yaitu LA (10), CK (10), D (8), A (5), DI (4) yang bertempat 

tinggal di perumahan Citra Grand, Cibubur.Mereka merupakan korban 

penelantaran anak oleh orang tua mereka yaitu Utomo Perbowo (45) yang 

merupakan dosen STT Muhammadiyah di Cileungsi, Bogor, sedangkan ibunya 

Nurindria (42) merupakan ibu rumah tangga.
8
Bermula Tim Unit I Subdit 

Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) didampingi KPAI medobrak 1 rumah di 

Cluster Nusa Blok E nomor 37 Perumahan Citra Gran Cibubur pada hari kamis 14 

Mei 2015. Hal ini setelah polisimelihat sebuah posting di facebook yang memuat 

kisah miris tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ditelantarkan oleh orang 

tuanya dengan cara tidak diizinkan masuk masuk rumah selama satu bulan. Sang 

anak juga tidur di pos jaga dan mendapatkan makanan dari tetangga sekitar 

rumah.Saat menggeledah rumah milik pasangan suami istri UP dan NS, polisi 

mendapati 4 anak perempuan dalam kondisi fisik yang buruk, Mereka seperti 

kekurangan gizi dan tertekan. 

 

Saat polisi dan KPAI hendak mengamankan anak-anak tersebut, sang ayah 

mencoba menghalau dan bersikeras bahwa ia berhak melakukan perbuatan itu 

karena ia ayah kandung kelima anak tersebutdan beralasan bahwa itu merupakan 

cara dirinya mendidik anak-anaknya.Keduanya pun digelandang ke Polda Metro 

Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.Pada saat pengembangan kasus polisi 

menemukan paket sabu didalam kamar tidur kedua pelaku. 

 

                                                           
8
http://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersangka-kdrt. 

diakses tanggal 15 Oktober 2015, pukul 20.00WIB 

http://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersangka-kdrt
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Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, keduanya ditetapkan 

sebagai tersangka atas dua kasus,yaitu kasus penelantaran anak dan kasus 

kepemilikan narkoba dan diserahkan ke Direktorat Narkotika, sembari menjalani 

pemeriksaan pemeriksaan kejiwaan . Dari hasil visum et repecentum, kondisi fisik 

kelima anak yang ditelantarkan mengalami gizi buruk. Selain itu ada bekas luka 

dikaki anak D(8) yang menunjukan masa penyembuhan lukanya lama akibat 

pukulan banda tumpul. Dua hal tersebut dianggap sebagai Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) oleh penyidik. 

 

Dengan ditetapkannya Tomo dan Nuri sebagai tersangka maka keduanya dijerat 

Pasal berlapis yaitu Pasal 76B jo Pasal77B joPasal 80 joPasal 76C Undang 

Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 44 

atauPasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.
9
Tindak 

kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya 

adalah paradigma cara pandang yang keliru mengenai anak. 

 

Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh 

orang tuasudah biasa terjadi. Orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan 

melindungi anak-anak mereka, justru  melakukan penelantaran bahkan sampai 

pada tindak kekerasan, juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang 

nantinya menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun 

psikologisnya.Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala 

sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, 

pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan 

                                                           
9
http://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersangka-kdrt. 

diakses tanggal 15 Oktober 2015, pukul 20.00WIB 

http://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersangka-kdrt
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keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga.Penelantaran 

anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, 

orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan 

jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka.
10

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban 

Penelantaran  oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diangkat 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

yang Menjadi Korban Penelantaran Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Undang-

Undang Perlindungan Anak. 

Permasalahan-permasalahannya antara lain: 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

penelantaran  oleh Orang Tua berdasarkan hukum pidana Indonesia? 

b. Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya berdasarkan hukum pidana 

Indonesia? 

 

 

 

                                                           
10

http://www.sorasirulo.com/2014/06/28/kekerasan-pada-anak-dan-dampaknya/ diakses pada 14 

Oktober 2015, pukul 19.00 WIB 

http://www.sorasirulo.com/2014/06/28/kekerasan-pada-anak-dan-dampaknya/
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah dari kajian bidang ilmu hukum pidana 

khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban 

penelantaran anak oleh orang tuadi tinjau dari Undang-Undang Perlindungan 

Anak.Ruang lingkup lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung, Lembaga 

Perlindungan Anak Lampung, membahas mengenai peran Polresta Bandar 

Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Lampung dan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban penelantaran  oleh orang tua. Penelitian akan dilakukan pada 

tahun 2015 di Polresta Bandar Lampung, Komisi Perlindungan Anak Lampung 

dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang 

tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban penelantaran  oleh orang tua berdasarkan hukum pidana 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran  

oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana 

mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang 

memerlukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi 

korban penelantaran oleh orang tua. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Setiap penelitian akanada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. 
11

 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, 

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. 
12

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia,1989,hlm.125. 
12

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.73. 
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a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh 

setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Setiap anak Indonesia adalah aset 

bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia 

Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban 

menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak 

Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta 

dalam pembangunan. 

 

Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak 

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 

anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan 

zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, 

anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, 

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 
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Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa ; (1)Pemerintah wajib 

menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam 

lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. 

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga 

pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal 

penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. 

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. 
13

 Perlindungan anak adalah  suatu 

kegiatan bersama yangbertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan 

pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan 

kepantingan dan hak asasinya.
14

 

 

b. Teori Faktor-Farktor Penghambat 

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini 

sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana 

masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhi panegakan hukum adalah : 

                                                           
13

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum 

Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156. 
14

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer,2004),hlm.18. 
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a. Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-

undang saja. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, 

baik dalam penelitian normatif maupun empiris.
15

 

 

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang 

dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberi batasan yang tetap dalam 

penafsiranterhadap beberapa istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm.103 
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kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. 

b. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
16

 

c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang dikibatkan oleh suatu tindak pidana.
17

 

d. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, 

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
18

 

e. Penelantaran Anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab 

gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, 

termasuk fisik, emosional, pendidikan atau medis.
19

 

f. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau 

ayah dan/atau ibu angkat.
20

 

g. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana 
21

 

h. Undang-Undang No.35 tahun 2014 adalah peraturan peundang-undangan 

Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak.
22

 

i. Undang-Undang No.23 tahun 2004 adalah Perundang-Undangan Republik 

Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
23

 

                                                           
16

 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak 
17

Ibid. 
18

Ibid. 
19

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Op,Cit. 
20

Ibid. 
21

 Tri Andrisman, Hukum Pidana (Bandar Lampung:Universitas Lampung,2011), hlm.6 
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E. Sistematika Penulisan  

 

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat 

suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian yang dilengkapi dengan 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-

pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai 

pengertian-pengertian mengenai anak,perlindungan hukum bagi anak, 

perlindungan, karakteristik kejahatan dalam keluarga,bentuk-bentuk penelantaran 

anak, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan 

dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan 

pengolahan data, dan analisis data. 
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IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari : 

a.Gambaran unum modus operandi penelantaran terhadap anak oleh orang tua; b. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran anak oleh 

orang tua; dan c. faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban penelantaran oleh orang tua. 

 

V.PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum 

terkait. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Anak 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak 

adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.
24

 Sedangkan dalam pengertian 

sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu 

atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. 

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif 

Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur 

atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah 

pengawasan wali.
25

 

 

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang 

mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang 

masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia 

cukup beragam, antara lain yaitu : 

a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

                                                           
24

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.hlm.81. 
25

 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia ( Teori Praktek dan Permasalahannya), Bandung 

: CV. Mandar Maju, 2005, hlm.3. 
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mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah kawin. 

b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya 

c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah 

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

 

B. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung 

yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan 

bunker.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang 

bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis. 

 

Perlindungan Hukum menurut para ahli : 

a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
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b. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan 

harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

d. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek  hukumdalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek 

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum.
26

 

 

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
27

Mendapatkan 

perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan 

bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. 

 

                                                           
26

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 15 

Oktober 2015, pukul 16.00 
27

 Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta:Bumi Aksara,1990), hlm .47 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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Bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, 

bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi 

kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu 

keluarga, mapun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan 

mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak 

hanya telah menegakan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi 

untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang. 

 

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.Ini berarti 

dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, 

mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam 

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para 

pelindungnya.Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan 

hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasab dan hak asasi anak (fundamental right anf freedoms of 

children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

anak. 

 

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45,Pasal46,dan 

Pasal47 KUHP ( telah dicabut dengan dindangkannya Undang-Undang No.3 

tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang 

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu 

antara lain Pasal 278,Pasal 

283,Pasal287,Pasal290,Pasal301,Pasal305,Pasal308,Pasal341, dan Pasal 365 
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KUHP.Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.35 tahun 20014 tentang 

Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-

hak anak.Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak 

tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan 

anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksaan perlindungan tersebut tidak 

boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi 

Hak Anak, yaitu : 

1) Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (non-discrimination);  

2) Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child); 

3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (the right to 

life, survival and development);  

4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of child).
28

 

 

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengatur bahwa 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. 

 

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai 

                                                           
28

https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-

di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ diakses pada 15 Oktober 2015, 

pukul 15.20. 

https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/
https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/
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perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah 

hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi 

dan pelaku tindak pidana. 

 

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur 

dalam Pasal 69 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan 

seksual dilakukan melalui upaya : 

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  

 

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagai 

mana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal 

diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak 

daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan anak daerah. 
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Pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan 

hak anak; 

b. Memberikan masukan dan usulandalam perumusan kebijakan tentang 

penyelenggaraan perlindungan anak; 

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai 

pelanggaran hak anak; 

e. Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak; 

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang 

perlindungan anak; dan 

g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran 

terhadap Undang-Undang ini. 

 

C. Karakteristik Kejahatan Dalam Keluarga 

 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang  terdiri dari suami istri, atau 

suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat 

ketiga.
29

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menyatakan orang tua adalah ayah/ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 

atau ayah dan /atau ibu angkat. 

                                                           
29

 Suhendra Kurniawan Nur, Op.cit.hlm.32. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa, Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : 

a. Suami, isteri, dan anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga; 

dan/atau 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah 

tangga tersebut. 

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang 

sebagaianggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 

tanggayang bersangkutan. 

 

Mengenai karakteristik kejahatan dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 5  

Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

a. kekerasan fisik; 
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b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 

d. penelantaran rumah tangga. 

 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatanyang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat. 

 

Pasal7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa “Kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalahperbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikisberat pada 

seseorang.” 

 

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa : 

(1)Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaankepada orang tersebut. 

(2)Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 

setiaporang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasidan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
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D. BentukPenelantaran Anak 

 

Penelantaran Anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal 

untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, 

emosional, pendidikan atau medis. 

1. Penelantaran Fisik, Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, 

pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan 

rasa aman dalam keluarga. 

2. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat 

pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. 

3. Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua 

memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-

anaknya. 

4. Penelantaran Fasilitas Medis. Hali ini terjadi karena ketika orang tua gagal 

menyediakan layanan  medis utuk anak meskipun secara finansial memadai.
30

 

 

E. Identifikasi Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

20014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 

 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung 

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat 

perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya 

                                                           
30

 http://rotsania.blogspot.co.id/2012/11/penelantaran-anak.html 
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perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. 

 

Agar menjamin kehidupan bisa seorang anak berjalan dengan normal, maka 

negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada 

kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif 

karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan 

sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap 

anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang 

saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum 

terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.  

 

Berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua 

belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak,yang merubah beberapa ketentuan atau Pasal dan 

mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 

kejahatan terhadap anak.
31

 

 

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan 

lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Atas dasar ini 

                                                           
31

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-

anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 
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pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-Undang No.35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas 

dibandingkan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak. Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) huruf I menyatakan perlindungan 

khusus kepada anak dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak 

korban kekerasan fisik dan/atau psikis. 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraanatau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkuprumah tangga.  

 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai 

merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.Negara Republik Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.Dengan demikian, setiap orang 

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus 
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didasari oleh agama.Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka 

membangun keutuhan rumah tangga. 

 

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada 

setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan 

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.Keutuhan dan 

kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak 

dapat dikontrol, yang pada akhirnya da-pat terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada 

dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

 

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, 

perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.Negara berpandangan bahwa 

segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah 

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap marta-bat kemanusiaan 

serta bentuk diskriminasi. 

 

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 

Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya.Pasal 28G ayat (1) Undang- 

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
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menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan”.Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 

kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada 

kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk 

menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 

 

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara 

umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai 

penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan 

nafkah dan kehidupan.Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga 

ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah 

berlaku sebelumnya, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana serta Perubahannya; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi 

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women); dan 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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Undang-Undang ini, selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta 

pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara 

spesifik keke-rasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak 

pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam 

KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat 

penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau 

pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan 

responsif terhadap kepen-tingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada 

keutuhan dan kerukunan rumah tangga. 

 

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga mengaturbahwa : 

(1) Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima 

belas juta rupiah) 

(2) Dalam halperbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakitatau luka berat, dipidana dengan penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 

( tiga puluh juta rupiah). 

 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa : 

Selain pidana sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan 

berupa : 
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a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelakudari 

korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-haktertentu 

dari pelaku; 

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah 

pengawasanlembaga tertentu. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka penulis  akan 

melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian 

yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah 

metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
32

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.
33

Data Sekunder bersumber 

dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, literature, berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang digunakan peneliti dalam 

penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier, yaitu: 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009, hlm.13-14. 
33

 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press,2007, hlm.11 
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a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini terdiri dari : 

1)  Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilanj 

Pidana Anak. 

3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan  

4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

5)  Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

6)  Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

b. Bahan hukum sekunder, yaitubahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literature-literatur, petunjuk 

teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan 
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C. Narasumber 

 

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat 

diduga.Narasumber yang menjadi objek kajian penulis adalah Polresta Bandar 

Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Lampung dan Dosen Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.Peneliti untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dari Narasumber melakukan metode wawancara kepada 

responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili 

seluruh responden.Adapun  yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Anggota Unit Perlindungan Perempuan Anak  

Polresta Bandar Lampung     : 1 (satu) orang 

2. Anggota Lembaga Perlindungan Anak Lampung   : 1 (satu) orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung     : 1 (satu) orang 

Jumlah : 3(tiga)orang 

 

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan 

dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan 

menggunakan cara-cara sebagai berikut: 
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a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mencatat, mengutip, dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupundengan menggunakan 

pedoman pertanyaan secara tertulis. 

 

2. Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses 

melalui pengolahan data peninjau data dengan: 

a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

b. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

c. Sistematisasi data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan 

dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 
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E. Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisis data. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian 

kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari 

hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari 

kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

2. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang 

tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam 

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No.23 tahun 2014 tentang Perlindungan AnakPasal 59 mengatur bahwa 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, 

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran. 
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Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa ;  

a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak 

terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.  

b. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.  

c. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, 

lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak 

yang terkait. 

d. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. 

 

Selain Kepolisian dan Advokat, dalam hal perlindungan anak pemerintah 

membentuk penegak hukum lainnya untuk membantu melakukan 

perlindungan hukum, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74  ayat (1) Undang-Undang 

No.35 tahun 2014 bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitaspengawasan 

penyelenggaraan pemenuhan HakAnak, dengan Undang-Undang ini 

dibentukKomisi Perlindungan Anak Indonesia yangbersifat independen. 

Pasal 76 juga mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga dimulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai 

setelah selesainya proses pengadilan. 
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3. Faktor penghambat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban 

penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia yang paling 

dominan yaitu Faktor masyarakat dan Penegak hukum yang lamban. Faktor 

masyarakat karenamasyarakat harus memiliki jiwa sosial dan rasa peduli yang 

tinggi sehingga jika ada masalah mengenai penelantaran anak terjadi dan 

melaporkannya kepada penegak hukum. Penegakan hukum yang lamban, 

dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah penelantaran 

anak dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak terlantar apabila 

tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat, 

keluarga atau orang sekitar.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan : 

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaltelah 

diatur bahwa orang tua berperan serta memilih dan berkewajiban memberikan 

pendidikan kepada anaknya, tetapi tidak adanya sanksi pidana bagi orang tua 

yang membiarkan anak nya tidak memperoleh pendidikan di bangku sekolah . 

Dalam hal ini seharusnya diatur sanksi yang tegas untuk orang tua atau setiap 

orang yang membiarkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak demi 

terpenuhinya hak-hak anak dalam bidang pendidikan.  

Undang-Undang No.36 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa setiap 

orang  berhak atas kesehatan dan mendapat lingkungan yang sehat. Tetapi 

tidak mengatur adanya sanksi pidana yg tegas jika ada orang tua yang 
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membiarkan anaknya hidup dalam keadaan yang kumuh dan atau tidak sehat 

sehingga bengakibatkan anak tersebut sakit, kekurangan gizi.Perlu adanya 

sanksi bagi orang tua yang melakukan hal-hal tersebut untuk mencegah dan 

meminimalisir adanya adanya anak yang terganggu fisiknya yang berujung 

pada penelantaran. Demi terpenuhinyahak- hak  anak untuk mendapatkan 

hidup yang layak dan sehat. 

2. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat Lampung mulai 

meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi 

dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan 

kepolisian,sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus 

meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk 

dilindungi. Karena perlindungan terhadap anak korban penelantaran dan 

atauanak korban kekerasan adalah kewajiban bersama. 
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