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BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan. Survei data penduduk terakhir tahun 2010 

mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa atau 

naik 1,49 persen dibandingkan tahun 20001. Dengan laju penduduk yang 

semakin meningkat harus diikuti dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam pendukung pembangunan negara. 

Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia juga memiliki proses 

yang panjang yaitu dengan membenahi manusia sejak usia dini sampai usia 

produktif. Proses pembenahan manusia dalam konteks kehidupan bernegara 

merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah, 

masyarakat dan secara khusus orang tua sebagai tokoh utama yang 

menentukan perkembangan anak. 

Permasalahan sumber daya manusia yang disusun dalam sistematika 

permasalahan, menjelaskan bahwa permasalahan anak adalah salah satu 

permasalahan yang sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. 

Permasalahan anak tidak terlepas dari minimnya tanggung jawab terhadap 

anak. Seharusnya negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi 

anak karena salah satu hak yang harus didapat oleh anak adalah pengakuan 

1 (online) http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2611392/tahun-2035-jumlah-

penduduk-ri-bakal-capai-3056-juta-jiwa (diakses November 2017) 

http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2611392/tahun-2035-jumlah-penduduk-ri-bakal-capai-3056-juta-jiwa
http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2611392/tahun-2035-jumlah-penduduk-ri-bakal-capai-3056-juta-jiwa
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negara terhadap hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup anak. 

  Salah satu permasalahan anak yang terus meningkat setiap tahunnya 

adalah masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga Komisi 

Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi 

peningkatan jumlah kejahatan terhadap anak. Jumlah kejahatan dengan 

pelaku anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 

menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 

kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti 

dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. 

Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak 

Berhadapan Dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 

anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. 

Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak 

berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen) Sehingga Komisi 

Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi 

peningkatan jumlah kejahatan terhadap anak. Jumlah kejahatan dengan 

pelaku anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 

menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 

kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti 

dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. 

Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak 

Berhadapan Dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 

anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. 
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Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak 

berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen)2. 

  Pengadilan Negeri, Lembaga donor dan lembaga kesejahteraan 

sosial di tingkat nasional maupun wilayah. Di lingkup Kementerian Sosial 

(selanjutnya disebut Kemensos) untuk mempercepat penanganan masalah 

sosial anak, pada tahun 2009 Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak mulai 

mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui 

kegiatan uji coba penanganan anak jalanan di lima wilayah yaitu Jawa Barat, 

DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. PKSA dikuatkan 

melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan 

Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial 

berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita 

terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang 

berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus. Selanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 

3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang 

menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional yang meliputi PKSA 

Balita, PKSA Terlantar, PKS-Anak Jalanan, PKS-Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum, PKS-Anak Dengan Kecacatan, dan PKS-Anak yang 

Membutuhkan Perlindungan Khusus. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi 

Presiden, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 

15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial 

                                                           
2 Profil Anak Indonesia 2015. 2015. Jakarta: Diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA). 
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Anak (PKSA), dan untuk operasionalisasi PKSA telah diterbitkan Pedoman 

Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 29/RS-KSA/2011 

Tentang Pedoman Operasional PKSA. Mulai tahun 2010, layanan PKSA 

telah diperluas jangkauan target sasaran maupun wilayahnya. 

  PKSA dikembangkan dengan perspektif jangka panjang sekaligus 

untuk menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk merespon 

tantangan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang berbasis 

hak. Perwujudan dari kesungguhan Kementerian Sosial mendorong 

perubahan paradigma dalam pengasuhan, peningkatan kesadaran 

masyarakat, penguatan tanggung jawab orangtua/ keluarga, dan 

perlindungan anak yang bertumpu pada keluarga dan masyarakat, serta 

mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon 

keberagaman kebutuhan melalui tabungan. PKSA merupakan respon 

sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada 

upaya pencegahan melalui lima komponen program yaitu: 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, 

2. Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar,  

3. Pengembangan potensi dan kreativitas anak, 

4. Penguatan tanggung jawab orangtua, dan 

5. Penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. 

  Secara konseptual PKSA lebih komprehensif dan berkelanjutan 

dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun sebelumnya 

karena sudah berdasarkan pendekatan kepada anak, orangtua atau keluarga 
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(family base care), dan kepada masyarakat yaitu lembaga kesejahteraan 

sosial yang khusus menangani anak (LKSA)3. 

  Rinikso Kartono menjelaskan (Malang Post Jum’at, 14 Oktober 

2014) menerangkan bahwa tujuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini 

sedang melalui tahap visitasi Badan Akreditasi LEmbaga Kesejahteraan 

Sosial (BALKS) RI. Rinikso KArtono mengatakan, hal ini merupakan 

langkah awal pihaknya menjadikan Malang sebagai pilot project dalam hal 

pengakreditasian LKSA se-Indonesia. 

“Paling tidak, Malang akan kami jadikan konsentrasi dalam rangka visitasi 

LKSA se-Indonesia,” ujarnya kepada Malang Post saat melakukan visitasi 

ke LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah, kemarin (16/10/14). Ditambahkan 

di Malang ada 53 LKSA dan baru tujuh yang mengajukan permohonan 

akreditasi. 

  Adapun tujuh panti asuhan tersebut adalah LKSA Robbani 

Singosari, Bina Putra Bululawang, Mambaul Jannah Kasembon, Harapan 

Ummat Kota Malang, Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Malang, Sunan 

Giri Kota Malang, dan At-Taufiq Kota Malang4. 

  Isu yang terkait adanya pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

yang menerima Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Malang Raya 

masih berjumlah dua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Diantaranya 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani Singosari dan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam yang berada di Kepanjen. Dua 

                                                           
3 (online) https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf 

(diakses November 2017) 
4 (online) https://issuu.com/mp-post/docs/mp1710_7bf4d1d83fdbb3 (diakses November 2017) 

https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf
https://issuu.com/mp-post/docs/mp1710_7bf4d1d83fdbb3
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lembaga ini juga memberikan pembinaan kepada Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum. Karena Kementerian Sosial menargetkan bahwa tahun 

2018 adalah tahun bebas anak yang berhadapan dengan hukum dari Lapas 

Dewasa. Sehingga Lembaga Kesejahteran Sosial Anak Robbani 

mengajukan kesiapan lembaga untuk menyambut visi dari Kementerian 

Sosial dengan melakukan penyempurnaan lembaga terkait pembinaan untuk 

anak yang berhadapan dengan hukum. 

  Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, maka peneliti 

melakukan peninjauan lebih awal melalui penelitian-penelitian terdahulu 

yang membahas tentang penelitian yang terkait pemenuhan kesejahteraan 

sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Maka di bawah ini akan 

dipaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penunjang 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

  Theresia Faradila Rafael Nong (2013) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar” menjelaskan bahwa 

negara yang diwakili pemerintah sebagai pihak pertama yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban dalam 

pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar5. Karena negara telah memiliki 

kewajiban yang telah dibuat untuk memberikan kesejahteraan bangsanya. 

Tanpa terkecuali untuk memberikan hak anak dalam memperoleh 

pendidikan dasar sebagai bekal menjadikan anak yang berkualitas dan 

                                                           
5 Theresia Faradila Rafael Nong, Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, Makassar, fak. 

Hukum Univ Hasanuddin, 2013 (online) 

repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8272/SKRIPSI-1.pdf;sequence=1 (diakses 

November 2017) 
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mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan 

negara. 

  Sebagai penerus bangsa, anak berhak untuk mendapatkan hak-

haknya yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah hak untuk 

mendapatkan pendidikan dasar. Yaitu pendidikan awal yang anak dapatkan 

dari pendidikan formal melalui sekolah dasar hingga sekolah menengah 

pertama. Adalah salah satu program negara melalui Dinas Pendidikan 

sebagai meningkatan kualitas anak bangsa yang bertujuan membangun 

negara yang lebih maju. Adanya beasiswa pendidikan dasar dari pemerintah 

bagi anak bangsa harus dipenuhi dan tersalurkan kepada anak-anak 

Indonesia yang berhak. 

  Pada penelitian yang disusun oleh Theresia Faradila Rafael Nong 

menjelaskan mengenai salah satu hak anak yang wajib diberikan, yaitu hak 

untuk memperoleh pendidikan dasar. Peneliti juga akan membahas 

mengenai hak-hak anak yang wajib dipenuhi namun lebih spesifik untuk 

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Karena menurut peneliti 

anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki kewenangan yang 

sama dengan anak-anak lainnya. Hanya saja anak yang berhadapan dengan 

hukum memiliki permasalahan yang berbeda dan seringkali hak – hak anak 

yang berhadapan dengan hukum kurang diperhatikan. Seperti halnya hak 

untuk mendapatakan pendidikan dasar, anak yang berhadapan dengan 

hukum kadangkala memutuskan untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan 

pendidikannya. Sehingga fungsi sosial anak yang berhadapan dengan 

hukum terganggu dan kesejahteraan anak tidak terpenuhi. 
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  Menurut Sherly Rahmawati (2016) dengan judul skripsi “Analisis 

penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak” 

menerangkan bahwa penerapan hak-hak anak dalam lembaga 

pemasyarakatan anak belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung sesuai dengan hak-hak anak 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya6. 

Sebagaimana yang disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan anak tidak 

sesuai dengan prosedur yang menunjang untuk mendukung proses 

pembinaan anak yang sesuai dengan aturan. Yang dapat memberikan hasil  

tidak sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga perubahan positif 

tidak akan tercapai manakala prosedur yang tidak sesuai aturan yang 

berlaku. 

  Pada dasarnya peraturan digunakan untuk mengatur sesuatu agar 

terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Sama halnya dengan 

peraturan tentang perlindungan anak yang menjelaskan terkait dengan 

perlindungan hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan. Salah satunya 

dilarang adanya diskriminasi pada anak yang berada di lembaga 

pemasyarakatan anak. Memberikan kesempatan anak untuk mendapatkan 

haknya mampu memberikan dampak positif bagi perubahan anak menjadi 

lebih baik. 

  Untuk skripsi yang disusun oleh Sherly Rahmawati menerangkan 

mengenai analisisnya tentang kondisi anak berhadapan dengan hukum yang 

                                                           
6 Sherly Rahmawati, Analisis penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak, 

Bandar Lampung, Fak. Hukum Univ. Lampung, 2016 (online) 

digilib.unila.ac.id/22169/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf (diakses 

November 2017) 
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berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan kesesuaian penanganan dari 

lembaga pemasyarakatan terhadap hak-hak anak. Pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti memiliki pembahasan yang hampir sama yaitu juga 

membahas tentang pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. 

Namun peneliti lebih memfokuskan terhadap pengasuhan lembaga 

kesejahteraan anak yang juga menampung anak berhadapan dengan hukum 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tentang pembinaan hingga 

pemenuhan fungsi sosial anak untuk mencapai kesejahteraan anak. 

  A.A. Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P Wulan Budisetyani 

(2016) dalam jurnal yang berjudul “Gambaran kebutuhan psikologis pada 

anak dengan gangguan emosi dan perilaku” hasil penelitiannya menemukan 

bahwa sesuai analisis data ditemukan 23 kategori yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga pola. Pola-pola tersebut adalah faktor 

penyebab anak dengan gangguan emosi dan perilaku; karakteristik 

psikologis; dan kebutuhan psikologis pada anak dengan gangguan emosi 

dan perilaku7. Dapat didasarkan bahwa gambaran psikologis anak dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor yang mendukung emosi dan 

perilaku anak menjadi positif ataupun sebaliknya. Pada kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum tak dapat terhindari bahwa akan ada perubahan 

emosi dan perilaku anak. Sehingga diperlukannya pembinaan bagi anak 

yang berhadapa dengan hukum untuk mengembalikan fungsi sosial anak 

seperti sedia kala. 

                                                           
7 A.A. Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P Wulan Budisetyani. 2016. “Gambaran kebutuhan 

psikologis pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku”. Vol. 3 No. 1, 86-94 (online) 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologis/article/download/25224/16433 (diakses November 

2017) 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologis/article/download/25224/16433
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  Pada jurnal penelitian A.A Ayu Wulan Dwi Anggaswari 

menggambarkan bahwa anak memiliki beberapa kategori mengenai 

kebutuhan psikologi anak yang memiliki ganguan emosi dan perilaku. 

Manakala anak mendapati diri terpicu oleh faktor-faktor yang mendukung. 

Diantaranya emosi dan perilaku anak dapat berubah ketika anak terlibat 

dengan konflik yang memicu. Pada kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum tingkat emosi dan perilaku anak akan terganggu karena terlibat 

didalamnya. Sehingga keseimbangan antara emosi anak dan perilakunya 

akan mengalami perubahan yang mengganggu kehidupan anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

  Jurnal yang ditulis oleh A.A. Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan 

I.G.A.P Wulan Budisetyani lebih memfokuskan untuk pembahasan tentang 

kondisi psikologi anak ketika terdapat gangguan yang memicu perubahan 

emosi dan perilaku anak. Karena pada dasarnya anak akan mengalami 

perubahan emosi maupun perilaku ketika berada di situasi yang buruk. 

Diantaranya ketika anak menjadi salah satu bagian dari anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak kadangkala akan cenderung menarik diri, 

minder atau melakukan perilaku-perilaku yang berdampak negatif untuk diri 

dan lingkungannya. Sehingga perlu adanya pembinaan untuk mengasuh 

anak agar perilaku serta emosi akan dapat dikendalikan melalui bantuan 

lembaga yang mampu membantu anak tanpa menghilangkan hak-hak anak. 

Karena hal ini peneliti belum menemukan di dalam jurnal yang ditulis oleh 

 A.A. Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P Wulan Budisetyani. 
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Sehingga peneliti ingin membahas tentang perubahan emosi dan perilaku 

anak yang dapat dibantu oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. 

  Amy Habibul Hadi (2015) dengan skripsi berjudul “Strategi 

perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar melalui program rumah 

belajar anak lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT)” pada hasil 

penelitiannya ditemukan bahwa Rumah Belajar Anak (RBA) melaksanakan 

program pemberdayaan dengan aras mezzo yakni dengan lingkup kelompok 

dan dengan menggunakan fasilitas lembaga pendidikan8. Setiap lembaga 

memiliki program yang akan dilaksanakan sesuai tujuan lembaga tersebut. 

pada setiap program juga memiliki prosedur pelaksaaan yang harus 

dilaksanakan setiap anggotanya ataupun siapapun yang terlibat didalamnya. 

Dan akan terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai ketika pelaksanannya 

sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang dibuat sebuah 

lembaga. 

  Pada skripsi yang ditulis oleh Amy Habibul Hadi menjelaskan 

mengenai strategi untuk kesejahteraan anak yang berfokus pada salah satu 

program lembaga kemanusiaan. Peneliti lebih membahas mengenai strategi 

pemenuhan fungsi sosial anak yang berhadapan dengan hukum melalui 

seluruh program yang sesuai untuk anak berhadapan dengan hukum di 

lembaga kesejahteraan sosial anak. Untuk mengetahui tentang pembinaan 

                                                           
8 Amy Habibul Hadi. 2015. “Strategi perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar melalui 

program rumah belajar anak lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT)”. Jakarta. 

Kesejahteraan Sosial Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univ. Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah (online) 

repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32298/1/AMY%20HABIBUL%20HADI-

FDK.pdf (diakses November 2017) 
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maupun pengasuhan yang diterapkan oleh lembaga kesejahteraan sosial 

anak sesuai dengan peraturan pemerintah maupun hak-hak anak. 

  Selanjutnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki program 

yang memberikan kontribusi untuk bangsa dalam pemenuhan kesejahteraan 

anak Indonesia. Sebagai wadah bagi anak-anak yang memiliki masalah 

dalam kehidupannya sehingga timbulnya disfungsi sosial pada anak. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hadir untuk membantu anak kembali 

mendapatkan fungsi sosialnya. Sama halnya dengan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Robbani memiliki prosedur dan program yang 

dilaksanakan sesuai tujuan didirikannya lembaga. Yaitu pemenuhan 

kesejahteraan sosial bagi anak Indonesia. 

  Andiandra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembinaan 

anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggara 

kesejahteraan sosial” menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh 

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan, 

namun pembinaan masih banyak kekurangan9. Terdapat persamaan pada 

fokus masalah yaitu pada prosedur dari Lembaga Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pentingnya 

pemberian bimbingan formal maupun informal bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi anak 

yang berkonflik dengan hukum. Sehingga setiap anak akan mendapatkan 

hak dan kebutuhan sesuai porsi mereka masing-masing. 

                                                           
9 Ardiandra, Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial, Skripsi, Banda Aceh, Ilmu Hukum Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala, 2016 

(online) etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25102 (diakses Novemver 2017) 
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  Adanya beberapa bentuk bimbingan yang diberikan bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum diharapkan mampu memberikan bantuan bagi 

anak untuk mendapatkan fungsi sosialnya. Karena kondisi anak yang 

berkonflik dengan hukum seringkali mendapatkan sanksi sosial. Seperti 

anak akan diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermain, hingga 

lingkungan keluarga. Yang sebenarnya anak yang berkonflik dengan hukum 

harus mendapatkan perhatian khusus terkait permasalahan yang dihadapi 

dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.  

  Penelitian yang disusun oleh Andiandra memiliki beberapa 

persamaan antara penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Namun 

peneliti lebih memfokuskan pada penelitian tentang strategi pengasuhan 

didalam sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak untuk anak yang 

berhadapan dengan hukum. Sehingga fungsi sosial anak yang berhadapan 

dengan hukum dapat terpenuhi melalui bantuan pembinaan di setiap 

program kegiatan yang ada di lembaga kesejahteraan sosial anak. 

  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani merupakan salah satu 

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial/Lembaga Mitra dalam 

menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah 

Kabupaten Malang. Pada penetapan keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 85/HUK/2017 Tentang Lembaga Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelasana Rehabilitasi Sosial Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Robbani merupakan salah satu lembaga kesejahteraan anak yang menjadi 

mitra Kementerian Sosial untuk dijadikan salah satu Lembaga 



 

33 
 

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Malang. Selain itu Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Robbani juga memiliki akreditasi lembaga yang 

berpredikat “A” yang baru saja diperbarui pada tahun 2017. Setelah 

sebelumnya pada tahun 2012 memiliki akreditasi “B”. 

  Melalui hasil uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Terhadap Pemenuhan Fungsi Sosial Anak Berhadapan Dengan 

Hukum.” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani dalam 

pemenuhan fungsi sosial Anak yang berhadapan dengan hukum melalui 

beberapa bentuk pembinaan yang sesuai dengan visi dan misi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Robbani. Memberikan program yang sesuai untuk 

anak yang berhadapan dengan hukum, berupa pembinaan yang fokus untuk 

membantu anak mendapatkan fungsi sosialnya. 

  Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Robbani dalam membantu 

Anak Berhadapan dengan Hukum memperoleh fungsi sosial melalui proses 

pembinaannya. Yaitu menempatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

sebagai wadah bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk membantu 

mendapatkan kembali kesejahteraan sosial anak maupun memperoleh 

perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 

  Beberapa pertanyaan penelitian mengenai strategi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Robbani pada pelaksanaan pembinaan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum, adalah: 
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1. Apa saja strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani dalam 

membantu Anak yang Berhadapan dengan Hukum memperoleh fungsi 

sosial? 

2. Bagaimana metode pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Robbani dalam pemenuhan fungsi sosial Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi peran dan fungsi Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Robbani dalam memenuhi fungsi sosial anak yang 

berhadapan dengan hukum 

2. Untuk menjelaskan metode pembinaan yang dilakukan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Robbani untuk memenuhi fungsi sosial anak 

yang berhadapan dengan hukum 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan kajian hak – hak kesejahteraan sosial 

khususnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan kesejahteraan 

sosial dana fungsi sosial 

b. Memberikan gambaran kepada peneliti maupun masyarakat luas 

pada umumnya untuk lebih mengetahui  peran Lembaga 
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Kesejahteraan Anak dalam memenuhi fungsi sosial Anak yang 

Berhadapan Dengan Hukum 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi pada Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak setempat supaya dijadikan 

pertimbangan 

b. Bagi peneliti mendapatkan wawasan baru mengenai strategi dan 

peran Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Anak 

Berhadapan dengan Hukum 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian yaitu: 

1. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Robbani 

2. Strategi LKSA Robbani dalam Membantu Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum Memperoleh Fungsi Sosial 

3. Metode Pembinaan di LKSA Robbani dalam Pemenuhan Fungsi Sosial 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Hal ini bertujuan untuk memberikan fokus penelitian bagi peneliti pada 

proses penelitian yang dilakukan. Sehingga hasil yang didapatkan tidak 

melebar dan maksimal. 

 


