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Anak adalah buah hati sctiap kcluarga. pcncrus keturunan. mcrupakan harta 

yang tak tcmilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mcmpunyai sifat ingin tahu. 

aktif dan pcnuh harapan. Musa anak-anak, adnlah masu untul. pcmatangan lisik, 

kcccrdasan, pcrasaan (emosional). sosial dan pematangan susila (moral). Waktu 

mereka dilewatkan dalam kcgcmbiraan. dan perdamaian. dalarn pem1ainan. bclajar 

dan tumbuh sehaL Masa dcpan mcrcka dtbcntuk dalam 1.cscrnsian <lan kcrja sama. 

Hidup mcrcka harus mcmperlua.'> wawnsan dan mcncrima pcngalarnan barn. Sctiap 

anak pcrlu mcndapat kcscmpatun yang scluus-luasnya untuk tumbuh dan bcrkcmbang 

dengan wajar baik secara rohani. Jasmani maupun sosial. 

lctapi dalarn kcnyataan yang ditcmukan di tcngah-tcngah masyarakat m:ll.a 

perihal tumbuh kcmbangnya an:ll. tidaklah scmulus apa yang dicanangkan. Ada 

bcbcrapa kcndala yang sangal potcnsial dalam hal pcrwujudan untuk mcwujudkan 

tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah ma.\alah kckerasan yang 

terjadi pada unak. 

Ada dua dimensi kckemsan dalwn lingkup hidup scomng anak, yaitu 

kckcrusnn di dalam rumah tnngga maupun kcl.crn�an yang c.litcnma anak di Juar 

rumuh tanggu. Kckcrasan dalum rumah tangga pada d:L\amya bcrasal dari lingkup 

kcluargu s1 anak scndiri scpcrti l<.ckcrasan yang ditcnma s1 anak dari ordllg 1uanya 

ntau pthak lainnya yang tcn1111.w� dalum golongan �cluarga. Scd;ing�an kc�crasan 
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dalam lingkup di luar rumah tangga adalah kckcrasan yang ditcrima anal. dari 

lingkungannyn, misalnya duri tcmun schaya. dari guru atau hahl..an dari orang dcwasn 

yang bcrnda di luar golongnn kcluarga. 

Pcrkcmhangun hukum di Indone sia sangal rncngakomodir kcpcntingun 

pc laksanaan pcrlindungan anak d:JJ'I uspck kckcrasnn scpcrti· 

Undung-Undang No. 4 luhun 1979 1cn1ang Kc.-.cjahtcr;J;Jn Anal... 

Undang-Undang No. 12 I ahun 1995 lcnlang Pcma.�yaral..atan. 

lJndnng-Undung No. :l I nhun I 'J97 1cn1ung l'cn�udilan Anal.. 

Undang-Undang No. 23 Tuhun 2002 tcnlang l'crlindung;m Anal.. 

Undang-IJndnng No. I J Tahun 2003 1cnu111g Kctcnagakcrjaan. 

Tetapi dalam kcnyaUlllnnya apabila dipcrhatikan dari bcri1a-bcri1a di bcbcrapa 

media baik itu televisi maupun mas media yang bcrsifat hariun tcrlihal bcrita-bcrita 

kckcrusan yang mcnimpa unak scpcrtinya sangat tidal.. bcrl.csudahan. padahal 

Indonesia memiliki pcrundang-undangan yang bcrancka ragam dalam mcngantisipa�i 

dan membcrikan pcrlindungan tcrhadap anak. Sepcrti anak yang disakiti oleh l.cdua 

orang tuanya, anak yang dilecchkan sccara seksual, dnn lain bcntuk-bcntuk 

kckerasan. Belum lagi pcrmusalahnn pckcrja anal.. jcm1al yang sungat potcnsial 

mcnimbulkan kekcrasan hi1gi an;1k. Kcadaan-kcadaan ini tcntunya mcrnbcrikan tanda 

tanya jawab yang besar bagi pcrlindungan anak di Indonesia tcrutama scbagai objck 

kckcr.isan. 

Umuk ha! yang dcmikian maka salah satu aspck pcming dalam hal 

pclaksanaan pcrlindungan anak dari tindakun l..cl..crnsan atlaluh mcnghubungkannya 
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