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BAB V 

PENUTUP 
 

 

V.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, 

berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan 

penulisan hukum ini: 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana 

penculikan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 

menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 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 ke atas atau ke bawah sampai 

dengan derajat ketiga. Orang  tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah 

dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Perlindungan khusus adalah 

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 

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

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

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 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.  

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 7).  Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).Setiap 

anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 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 

lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13).  

Kemudian dalam Pasal 68 mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak 

korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, 

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan penculikan,  penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1).Ketentuan pidana terhadap penculikan terhadap anak yaitu : Pasal 

78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi 

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi 
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secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi 

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

(napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban 

kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut 

memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara  

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).Pasal 83 Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau 

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, 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). Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapatt perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.37 

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 

pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang 

menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rentan dan dependent, 

disamping adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani dan sosial.38 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintah, 

maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka 

mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, 

sehubungan dengan hal ini “abdul hakim garuda nusantara mengatakan bahwa 

masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa 

didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas yaitu, ekonomi, sosial 

dan budaya.  

                                                             
37 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, cetakan 2, Penerbit PT Rafika Adiitama, 
Bandung 2010, h.83  
38 Ibid, h.88 
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Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian yaitu : 

a. Luas lingkup perlindungan 

1) Perlindungan yang pokok : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, 

kesehatan dan hukum. 

2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. 

3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder 

yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

Jaminan pelaksanaan perlindungan  

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 

b. Sebaliknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang 

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta 

disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. 

c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di indonesia 

tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara 

lain yang patut di pertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). 

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain, 

merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Harus 

mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum secara rasional positif, dapat 

dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan 

perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, 

tidak bersifat aksedintal dan komplimenter, tapi harus dilakukan secara konsisten, 

mempunyai rencana oprasional, melaksanakan respon keadilan yang restoratif 

(pemulihan). Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung maksutnya kegiatan langsung ditunjukan kepada anak 

yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa 

antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman  dari luar dan 

dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, 

mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, 
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menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak 

secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi 

orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha 

perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat 

dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar 

ataupun dari dalam diri anak. 

 

V.2 Saran  

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan 

suatu kenyataan sosial. Citra atau pengertian tentang manusia dan kemanusiaan 

merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan 

permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan 

manusia juga. Pengertian bahwa, yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam 

kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak hak dan kewajiban; 

motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan 

perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat 

perlindungan mental, fisik, sosial dari orangtuanya, anggota masyarakat dan 

negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian 

atau citra yang tepat mengenai manusia. Sehubungan dengan ini, maka alangkah 

baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak ini 

bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut: yang 

dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah 

perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat 

dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan 

kita dalam suatu masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang berfalsafah 

Pancasila (yang mengandung pedoman untuk kita bersikap dan bertindak secara 

tepat terhadap sesama manusia dalam kita hidup bernegara dan bermasyarakat) 

kita wajib bersikap dan bertindak tepat terhadap sesama kita sebagai manusia. 

Sehubungan dengan ini, maka adalah mutlak kita menyebarluaskan meratakan 

pengertian yang tepat mengenai manusia apabila bila mau berhasil melakukan 

perlindungan anak.  
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Pengertian yang tidak tepat mengenai manusia merupakan salah satu faktor 

penghambat kegiatan mengembankan keadilan dan kesejahteraan pada umumnya 

dan kegiatan perlindungan anak pada umum dan kegiatan perlindungan anak pada 

khususnya. Pengertian yang tepat mengenai manusia, sebagai sesama kita yang 

ada dalam suatu masyarakat dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawab kita 

terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa Tanggung jawab ini sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, oleh karena itu yang perlu 

mendapatkan perlindungan tidaklah selalu anak kita senidir, melainkan anak 

anggota masyarakat yang lain dari masyarakat kita. 

Dalam rangka pembahasan masalah perlindungan anak perlu kita 

mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat, yang mendukung kegiatan 

perlindungan anak. Rasa keadilan seseorang akan mempengaruhi adanya 

kelangsungara kegiatan perlindungan anak. Dalam pembahasan ini saya 

berpegang pada pengertian keadilan sebagai berikut: bahwa `Keadilan adalah 

suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat". Apabila keadilan dikaitkan 

dengan perlindungan anak, maka antara lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada 

keadilan, di situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik. Anak 

dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, 

bertanggung jawab dan bermanfaat. Oleh karena itu, sebagai upaya 

menyelamatkan masa depan anak-anak, semua pihak harus bekerjasama untuk 

mencegah terjadinya penculikan. Anak-anak dimana pun mereka berada, memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai manusia kecil yang rentan. Untuk 

mewujudkan itu semua, kesadaran semua pihak untuk mencegah penculikan 

sangat diperlukan. Kasus diatas merupakan contoh  dari sekian banyak penculikan 

anak yang telah terjadi atau sedang terjadi.  Berbagai macam motif pelaku 

penculikan, karena balas dendam, iri hati sampai sebab murni kejahatan. Yang 

paling mengkhawatirkan adalah kejahatan yang sudah terorganisir secara 

internasional. Sindikat penculikan anak yang melibatkan para pelaku di luar 

negeri.  Beragam pula tujuan penculikan tersebut. Ada yang untuk dijual kembali 

kepada suami istri yang menginginkan anak pungut. Ada yang akan dipelihara 

untuk dijadikan pembantu keluarga. Tragis sekali, anak tersebut diculik untuk 
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diambil organ-organ penting dalam tubuhnya dan diperjualbelikan dengan harga 

tinggi. Tak kalah jahatnya, bila anak itu masih tergolong gadis di bawah umur, 

maka akan diperjualbelikan untuk dijadikan wanita Penjaja Seks Komersial 

(PSK). Kejahatan ini disebut (human trafficking) atau perdagangan orang. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi PBB 

yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi) tentunya sudah menyadari ancaman penculikan 

anak yang berujung pada perdagangan manusia. Belakangan, ancaman kejahatan 

ini telah diorganisasi secara internasional oleh kelompok pelaku sehingga perlu 

peraturan perundangan yang efektif. Sebelumnya perangkat hukum yang 

mengatur tentang penculikan anak diatur dalam Pasal 328 KUHP tentang 

penculikan jo Pasal 77 KUHP jo Pasal 79 KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam hukuman di 

atas 5 tahun penjara. Belum lagi jika penculikan anak itu berhubungan dengan 

kegiatan perdagangan orang, maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Dengan berbagai tingkatan kegiatan yang diancam maksimal pidana 

penjara 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah. 

Sudah seharusnya kita lebih mewaspadai terjadinya penculikan anak di sekitar 

tempat tinggal. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisasi kejahatan penculikan anak, yaitu: 

a. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). 

Tentunya upaya ini bisa diprakarsai oleh perangkat desa/kampung/ 

RT,RW/ lingkungan/lorong. Aturan yang sudah dibuat selama ini sudah 

cukup baik, salah satu diantaranya adalah “tamu wajib lapor 1x24 jam”. 

Hal ini untuk mengantisipasi masuknya orang-orang asing yang sangat 

mungkin bermaksud melakukan penculikan anak. 

b. Meningkatkan pengawasan ekstra terhadap anak-anak. Hal ini perlu 

menjadi fokus perhatian karena biasanya orang tua, baik suami maupun 

istri yang bekerja di luar rumah, cenderung menyerahkan pengawasan 
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anak-anaknya yang masih kecil kepada pekerja rumah tangga (baby 

sitter, pembantu rumah tangga, penjaga rumah, dan lain-lain). Jangan 

terlalu percaya seratus persen dengan si pekerja, sekali-kali kalau ada 

kesempatan, coba dicek dengan pulang tiba-tiba ke rumah, apakah 

pekerja memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. 

Telepon anak atau pekerja secara teratur untuk memastikan bahwa anak 

sedang baik-baik saja. Sampaikan pada pekerja tentang kondisi maraknya 

penculikan anak sekarang ini agar ia menjadi lebih waspada.  

c. Sebelumnya untuk menentukan memakai jasa pekerja rumah tangga, ada 

baiknya kita mengetahui secara detail profil calon pekerja. Latar 

belakang keluarga, alamat jelasnya, track recordnya di tempat kerja bila 

sebelumnya sudah pernah bekerja. 
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