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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Masalah kesejahteraan merupakan masalah yang cukup menarik untuk 

dibicarakan, dewasa ini banyak pelaku kesejahteraan yang masih berusia muda. Hal 

ini sungguh sangat memperihatinkan, dimana seseorang dalam usia yang seharusnya 

mulai dipersiapkan dan dididik sebagai penerus bangsa, justru melakukan perbuatan 

melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dan kesejahteaan masyarakat. 

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh 

setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa 

kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. 

Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrument 

hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement).
1
 

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui 

aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum 

pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak 

orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.  

Menghadapi dan menyelesaikan masalah anak-anak yang melakukan 

kejahatan tentunya berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang 

melakukan kejahatan, dalam hal ini harus diusahakan melalui peradilan anak dengan 

                                                 
1
 Waluyo, 2004, pidana dan pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2 



 2 

maksud agar ada jaminan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar untuk 

kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan keadilan. Pendidikan adalah 

tujuan utama bangsa Indonesia untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang 

mempunyai kecerdasan dan intelektual yang tinggi yang bisa dibanggakan untuk 

memajukan bangsa. Realita yang ada sekarang masih banyak anak-anak yang putus 

sekolah, maupun tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena tidak adanya biaya 

atau masalah ekonomi yang kurang mampu. 

Perlu disadari dengan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-

anak hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Negara harus bertanggung jawab 

untuk meminimalisir keadaan tersebut, bagaimana cara serta upaya yang dilakukan 

pemerintah agar anak tidak terjerumus oleh hal-hal yang tidak benar.
2
 Kejahatan 

dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak 

normal dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada anak yang 

melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang di 

sebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home) atau faktor ekonomi yang 

kurang mampu, ada juga karena orang tua yang memiliki kemewahan materi yang 

berlebih-lebihan sehingga lupa akan pendidikan anak-anaknya.
3
 

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada 

anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain 
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dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari 

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

dengan menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud 

dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung 

ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan 

dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.
4
  

Walau bagaimanapun anak bukan miniatur orang dewasa, anak mempunyai 

ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda 

(istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di 

masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh 

karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah 

mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum, lebuh tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Penjelasan Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak di 

dalamnya terdapat beberapa faktor meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang 

cepat, arus globalilasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup orang tua, telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

                                                 
4
 Maidin Gulton, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 37-38 



 4 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun dalam kenyataannya yang 

terjadi masalah yang di hadapi oleh anak-anak penghuni LAPAS meliputi : 

1. Masalah lingkungan fisik LAPAS 

2. Masalah makanan dan minuman 

3. Masalah penyakit 

4. Masalah kesehatan jiwa dan perilaku 

5. Masalahjadi didalaM aktivitas sehari-hari 

6. Masalah pelayanan kesehatan
5
 

Namun kenyataanya yang terjadi di LAPAS anak Blitar kurangnya perhatian 

dan sosialisasi tentang pendidikan dan kesehatan,adapun realita yang terjadi di dalam 

LAPAS diwilayah LAPAS ANAK BLITAR adalah : 

Roni Kurniawan 12 tahun seorang pelaku tindak kejahatan pencurian di 

wilayah hukum Blitar,mengalami sakit ketika dia akan mengujungi poliklinik 

didalam lapas untuk memeriksakan kesehatanya yang ada hanya klinik kosong tanpa 

ada dokter jaga ataupun dokter piket ketika ditanyakan kepada petugas lapas ternyata 

dokter jaga hanya datang sebulan sekali. 

Ikbal Mahendra 11 tahun seorang pelaku tindak kejahatan, saat dia ingin 

mengikuti bimbingan pendidikan dilapas ternyata tidak setiap hari ada hanya waktu-
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waktu tertentu yang disediakan LAPAS kurangnya pemenuhan hak – hak anak 

dilapas anak BLITAR menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat judul “Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak di dalam 

lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pencurian (studi di lembaga 

pemasyarakatan Anak Blitar)”.  

 

B.  Rumusan masalah :  

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak yang dilakukan 

petugas Lapas bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian? 

2. Apa hambatan yang dialami untuk menangani pemenuhan hak-hak yang 

dilakukan petugas Lapas bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian? 

 

C. Tujuan penelitian 

Masalah yang ada adalah untuk mencapai tujuan yang diantaranya meliputi: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak yang 

dilakukan petugas Lapas bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami untuk menangani pemenuhan hak-

hak yang dilakukan petugas Lapas bagi anak yang melakukan tindak pidana 

pencurian. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dapat kita ketahui bahwa nilai suatu penelitian suatu penelitian tergantung 

pada metodologinya, juga tentunya dalam hal ini ditentukan pula besarnya manfaat 

penelitian tersebut. Untuk itu dalam penulisan Skripsi ini penulis mengharapkan 

adanya manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah penelaahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga 

diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak 

pidana dengan pelaku anak. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 

dalam menangani masalah perlindungan anak. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penambahan wawasan dan 

ilmu pengetahuan tentang dasar perlindungan hukum bagi anak yang melakukan 

tindak pidana pencurian serta syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan 

studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan masalah 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu 

suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian 

yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk 

memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan data secara langsung dari 

lapangan terhadap objek yang diteliti, baik primer sebagai data utama serta data 

sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap. 

Secara sosiologis mengarah pada pembahasan dasar yang digunakan dalam 

mengatasi permasalahan tersebut, mengacu pada gejala social yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pencurian serta memperhatikan 

kenyataan di lapangan atau di masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis memilih 

Lembaga Pemasyarkatan Anak Blitar. Hal ini dikarenakan peneliti mengambil judul 

”Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Dalam Lapas Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pencurian”, maka penelitian pendahulun yang dilakukan 

oleh penulis di wilayah Kabupaten Blitar. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Karena pendekatan yng digunakan oleh penulis yuridis sosiologis 

maka yang dibutuhkan data primer yaitu penelitian dengan cara observasi 
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langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu 

melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Selain data primer juga membutuhkan data sekunder, yakni data yang 

diperoleh secara tidak langsung adalah penelitian dengan cara mencari 

mempelajari undang-undang, teori-teori yang relevan dengan pokok 

permasalahan, buku-buku literature yang membahas mengenai pandangan 

orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta media cetak 

maupun elektronik berupa internet yang berkaitan dengan permasalahan.
6
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap ada. Data berguna untuk 

mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan.
7
 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

a. Studi kepustakan 

Yaitu data yang diperoleh dari membaca, mempelajari literatur buku-buku 

yang membahas mengenai permasalahan yang penulis angkat. 

b. Studi lapangan 

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada objek 

penelitian. 
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c. Studi Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dan instansi 

yang terkit. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data informasi atau 

keterangan yang diharapkan bisa membantu dalam menemukan masalah-

masalah yang akan dianalisis, teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

primer. Adapun subyek penelitian yang berasal dari Lapas Anak Blitar 

penulis mengambil data responden yaitu subyek yang diwawancarai dan 

merupakan bagian dari sampel. Responden dalam penelitian ini didasarkan 

pada purpusive. Sampling artinya penarikan sampel yang dilakukan dengan 

cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Maka penulis 

dalam hal ini mengambil sampel responden, yaitu: 

1. Kepala Lapas Anak Blitar : Pargiyono, BcIP, SH, MH 

2. Kasi Binadik Lapas Anak Blitar: Gatot Heri Prasetyo, SH 

3. Anak: Novika M, Mariadi, Siswanto, M. Afifudin, Susilo   

d. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan bahan hukum sekunder berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
8
 

Dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, mencatat, 

menyalin data-data yang ada di dalam Lapas anak Blitar. 
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5. Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini digunakan analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran berdasarkan data yang diperoleh 

setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku kemudian 

disimpulkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sisitematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang 

tersusun secara berurutan yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang yakni 

memuat alasaan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian, permasalahan 

yakni meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti, 

tujuan penelitian yakni merupakan pernyataan singkat apa yang dicapai peneliti, 

kegunaan penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis, 

metode penelitian merupakan uraikan tentang metode pendekatan, diskripsi rujukan, 

serta sistematik penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan teori-teori 

maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun 

lliteratur-literatur yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan 

diberlakukan pada penelitian ini. Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan 

dengan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini mengenai pembahasan persoalan atau data hasil peneliti 

sekaligus hasil analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang 

terkumpul, sesuai permasalahan yang terkumpul, sesuai permasalahan yang menjadi 

kajian ini. Dalam menganalisa data, peneliti didukung oleh rujukan sebagaimana 

yang dipaparkan pada bab yang sebelumnya. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab terakhir penulisan ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berupa uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan, berdasarkan 

pembahasan bab analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


