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Kenakalan anak yang masih di bawah umur yang mengarah kepada tindak kejahatan atau 

pelanggaran yang setiap tahunnya di rasa semakin meningkat. Penyimpangan tingkah laku atau 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh karena adanya dampak 

negatif dan perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi, komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup. Dalam kasus masulah anak yang 

terjadi harus ada penanganan khusus agar tidak mengganggu jiwa dan pribadi anak, begitu juga 

di dalam persidangan diperlukan perlakuan khusus yang diatur dalam perundang-undangan. 

Bentuk perlakuan khusus adalah dengan didampinginya anak oleh petugas kemasyarakatan yang 

memiliki kewajiban mendampingi pada tahap awal pertama kali terjadinya proses penyidikan 

hingga akhir putusan dengan membuat penelitian kemasyarakatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan Penelitian Kemasyarakatan 

(Litmas) dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan 

pidana serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penggunaan 

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

anak dalam proses peradilan pidana. 

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah Metode Deskriptif Kualitatif. 

Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana kegunaan penelitian 

kemasyarakatan dalam melindungi hak-hak anak serta apa saja faktor yang menghambat dan 

mendukungnya. 

Melalui penelitian yang mendalam dan teliti, penelitian ini menghasilkan bahwa hak-hak anak 

dalam proses peradilan pidana perlu di beri perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan 

perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan hak-hak 

lainnya yang dimiliki anak. Khususnya dalam proses peradilan pidana juga perlu diperhatikan, 

yaitu dengan pengungkapan dan pemahaman hasil permasalahan yang dilakukan oleh Petugas 

Khusus (yang memiliki ketrampilan) dengan berusaha mengungkap dan memahami latar 

belakang dan sebab pelanggaran hukum, sistem kepribadian klien, sistem keluarga, sistem 

lingkungan sosial, sejarah kenakalan/ kejahatan, jenis/ kualitas kenakalan/ kejahatan, harapan-

harapan, kelemahan-kelemahan dan lain-lain yang dipandang perlu. Galian-galian masa dari 

berbagai sumber ini diungkap dianalisis disimpulkan dan diberi saran-saran tindakan yang 

dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim pada persidangan Peradilan 

Anak nantinya. 

Dengan demikian, kegunaan penelitian kemasyarakatan ini dalam proses peradilan pidana adalah 

sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kerapkali tidak 

dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu, dan perlu mendapat bantuan dan 



perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Agar perlindungan terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban anak dapat berjalan secara seimbang dan manusiawi. 

 

 


