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ASPEK KEPERDATAAN PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP ANAK JALANAN 

 
Oleh: Rosdalina*  

Abstrak∗ 
Private Aspect of Legal Protection for Street Children still hasn't gotten protection measure 

yet. Street children are the responsibility of all parties, especially for parents. The parents are the 
important people to arrange them so their activities can be arranged well in their life. Children rights 
are protected by Convention On The Rights Of Child on 1989 (already ratificated by KEPPRES No. 
36 on 1990. Also in Private Law. 
 Protection for the street children can be done well if the parties who have a role in children 
protection can cooperate and coordinate well. The parties are: Children Protection Institution 
(LPA), Legal Aid Institution (LBH). 

To keep the street children is the responsibility all people in order to be the good 
generation. 

 
Kata Kunci: 

Perlindungan Hukum, Anak Jalanan 
  

Pendahuluan 
Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dalam proses pembangunan. Upaya pembinaan dan 

pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal terus dilakukan. Berbagai cara telah 
ditempuh, salah satu diantaranya adalah pengembangan pendidikan dan kepedulian terhadap generasi 
muda. 

Generasi muda sebagai harapan bangsa sudah sewajarnya mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Diharapkan dari merekalah tongkat estafet 
kepemimpinan dapat dilanjutkan menuju Indonesia yang jaya dan berakhlak mulia. Indonesia jaya 
dan berakhlak mulia tidak mampu diwujudkan secara individual namun membutuhkan kerja sama 
yang nyata. Kerja sama ini akan mampu memupuk dan menumbuhkembangkan potensi diri yang 
terpatri dalam masyarakat terutama pada generasi muda.  

Anak mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas, 
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan 
oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tangggung 
jawab penuh, baik secara individual (penghambaan kepada Ilahi) maupun secara universal (sebagai 
tanggung jawab masyarakat). Olehnya itu, tentunya anak membutuhkan perlindungan hukum dalam 
berbagai aktivitas mereka. 

Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, 
perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak. 

                                                 
∗ Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Manado, Meraih gelar Magister 

Humaniora bidang Hukum Perdata dari Pascasarjana UGM.  
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Kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur secara jelas dalam buku kesatu Bab 
XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Kekuasaan Orang Tua dan Pasal 
9 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Keluarga adalah tempat 
pertama kali anak belajar mengenal aturan  yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Dalam proses belajar tersebut, anak tidak luput atau cenderung melakukan kesalahan namun 
demikian anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut 
atau tidak patut. Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi 
berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana 
maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh 
karena itu, perlindungan hukum akan mencakup 2 (dua) dimensi hukum, yaitu: 
1. Dimensi hukum keperdataan. Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan 

hukum (onrechtmatige daad), dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap 
perbuatan anak tersebut seperti yang diatur dalam pasal 1367 KUHPerdata; 

2. Dimensi hukum pidana. Perlindungan dalam hal tindak pidana (strafbaar feit), yang dilakukan 
oleh seseorang dan atau anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (victim) maupun sebagai 
pelaku kejahatan (kindermoor). 

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis. Di dalam negara hukum, negara 
berada sederajat dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). 
HAM merupakan sesuatu yang inheren dalam diri setiap  manusia dan tidak dapat dipisahkan, 
dikurangi, atau diambil begitu saja oleh negara, betapa pun berpengaruhnya pemerintahan yang 
otoriter, betapa pun dominannya mayoritas atau kuatnya pemerintahan militer. Di dalam negara 
hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang yang demokratis 
berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu 
ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (equality 
before the law).Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 
Anak yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration on the Rights of the Child 1989) yang telah 
diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Konvensi 
Hak Anak Tahun 1989 memuat 4 (empat) prinsip dasar hak-hak anak, yaitu: 
1. Hak hidup. Hak untuk hidup akan menjamin anak untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, 

baik yang dilakukan oleh negara maupun orang dewasa sekitarnya; 
2. Hak kelangsungan hidup/tumbuh kembang 

Hak tumbuh kembang mencakup perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan 
sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan secara budaya; 

3. Kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak menyangkut prioritas, misalnya dalam 
proses adopsi dan orang tua mengalami perceraian; 

4. Hak partisipasi/mengemukakan pendapat. Hak berpartisipasi adalah hak anak untuk didengar dan 
ikut mengambil keputusan.1 

  Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan 
kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus 
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu: 

                                                 
1 Harian surat kabar Kompas edisi 26 Juli 2002, h. 6. 
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1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar. 

2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya 
sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani 
maupun sosial. 

3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku 
menyimpang dari norma-norma masyarakat. 

4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani 
dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 

Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembangan dan peraturan perundang-undangan 
yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangakaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-
menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak dalam proses pembangunan nasional 
dilakukan sebagian dari proses peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat 
Indonesia seluruhnya, yaitu melalui Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Prinsip dasar 
implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu : 
1. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak. 
2. Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan dihargai, namun hendaknya 

keberdaan mereka diletakkan dalam nuansa yang harmoni antar generasi. 
3. Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakn elemen yang manyatu dengan 

unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat dan bangsa, 
bahkan warga dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan membangun 
semangat kesetiakawanan sosial. 

4. Semua anak adalah insan sosial yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai individu 
yang sama dengan orang dewasa. 

5. Anak Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya lokal yang 
menyertainya. Hal ini harus dipandang suatu “nilai tambah”  yang tidak banyak dimiliki bangsa 
lain. Oleh karena itu, perlu selalu mengutamakan jalinan semangat Bhineka Tunggal Ika diantara 
sesama anak Indonesia.2  

  Upaya perlindungan bagi anak-anak, baik dalam keluarga dan masyarakat oleh berbagai 
segmen dalam masyarakat masih bersifat parsial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 
segmen tersebut atau dengan kata lain masih terbatas. Dewasa ini, terutama di kota-kota besar dan di 
daerah perbatasan kota banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan proses 
pembentukan pribadi mereka karena terperangkap dalam suatu bentuk eksplotasi, diantaranya ialah 
anak jalanan. Hal tersebut cukup memprihatikan bagi bangsa Indonesia, terjadi penelantaran terhadap 
anak yang kurang mendapat perhatian yang memadai, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. 
Kekurangperhatian atau pengabdian masalah kedudukan anak dalam hukum dan hak asasi anak 
membawa dampak negatif yaitu timbulnya pemberontakan anak dengan terjadinya kerusuhan dan 

                                                 
 2  Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Novindo 
Pustaka Mandiri, 2001), h. 7-8. 
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demonstrasi di kalangan pemuda dan anak, serta timbulnya fenomena kenakalan remaja/anak 
(juvenile delinquency) di dalam masyarakat. 
Pengertian Anak 
1. Pengertian Umum Anak 
 Pengertian anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian 
kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam 
penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang 
tertulis, antara lain: 
a.  Konvensi Hak Anak 1989 

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang 
yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak 
ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.” 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa 
yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan 
dengan pendewasaan seuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah: “seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 
tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya. 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 
Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak. 
Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di 
bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182). 

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 

g.  Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) 
1) Hukum Perdata Jawa Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan bahwa ukuran 

kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri 
(mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermsyarakat dan 
bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaannya. 

2) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda 
perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. 

Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat 
permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan 
dasar asas hukum lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan 
undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum 
menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 
18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang 
tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan. 
Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam 
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kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka 
anak yang ada di alam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan 
anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.3  

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa setiap orang 
mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak 
setap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umunya, oarng-orang yang disebut 
dewasa (meerderjarig) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-
undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “anak yang 
berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu 
menuntutnya”. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas mengandung maksud bahwa 
kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, 
belum mempunyai kepribadian4 . Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, 
mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid). Sesingkat 
apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak 
tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat-
syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk kebahagiaan anak itu. 
Syarat-syarat pelaksanaan pasal tersebut di atas antara lain adalah : 
a. bahwa anak itu telah lahir; 
b. bahwa ia lahir hidup; 
c. bahwa kepentingannya itu membawa serta tuntutan akan haknya.5 

Semua orang yang belum dewasa/anak ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau di bawah 
perwalian (Pasal 353 KUH Perdata). Pasal 299 KUH Perdata menentukan bahwa selama perkawinan 
orang tua berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu 
menjadi dewasa (meerderjarig), sepanjang kekuasaan orang tua itu tidak dicabut (ontzet) atau 
dibebaskan (ontheven). 
 
2. Pengertian Anak Jalanan 
 Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:  
a. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 

maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.  
b. Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini 

merupakan suatu gejalaglobal. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di 
kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah 
anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup 
keluarga dan bagi dirinya sendiri6. 

                                                 
 3 J. Satrio, J, Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 
1999), h. 17-23. 
 
 4  R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 3, 222. 

5 Ibid., h. 222 
 

 6 Peter Davies, Hak-hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), h. 69. 
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 Adapun anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 
a.  Anak jalanan on the street/road 

Kategori anak jalanan on the street/road atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di 
jalanan, dan meliputi dua kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota. 

b.  Anak jalanan of the street/road 
Kategori anak jalanan of the street/road atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh 
waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak 
dengan keluarganya.7 

  Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain: 
a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, temapt hiburan) selama 3-24 jam sehari; 
b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD); 
c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di 

antaranya tidak jelas keluarganya); 
d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)8. 

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan 
fenomen yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka 
menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain : latar belakang keluarga, 
lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola 
pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, 
dan tampilan dari anak-anak jalanan.  

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu: 
a.  Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang  munculnya 

fenomena anak jalanan. 
b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah 

anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan  sosial dan perlindungan terhadap 
anak menjadi berkurang. 

c.  Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan 
umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga 
yang besar. 

d.  Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja 
(di jalanan )  

e. Orang tua “mengkaryakan”sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya 
dilakukan oleh orang dewasa.  

Fenomena anak jalanan ini perlu ditangani secara serius sebab anak-anak jalanan rentan 
terhadap tindakan kekerasan yang dapat menggangu dirinya, yakni secara: 
a.  Fisik, berupa: penganiayaan, pelecehan, kecelakan lalu lintas. 
b. Nonfisik berupa stigma (penilaian negative masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal). 

Selain itu, anak-anak jalanan rentan terhadap kekerasan seperti: penangkapan, 
penggusuran/pengusiran, perampasan barang, pemerasan/pengkompasan. 

                                                 
 7 Tata Sudrajat, Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan (Bandung:  
Yayasan Akatiga, 1996), h. 151-152. 
 

8 Ibid., h. 152 
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Perlakuan salah yang rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh 
dan sifat-sifatnya, yaitu: 
a.  Perlakuan salah secara fisik (faiysical abuse). Dapat dianggap terjadi ketika anak dengan sengaja 

disakiti fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik beberapa 
indikator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain.9 

b. Perlakuan salah secara mental (mental abuse) 
Mental abuse kadang juga disebut emotional abuse, adalah setiap tindakan baik sengaja maupun 
tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain sehingga membuat seseorang individu sakit atau 
terganggu perasaannya atau membuat memperoleh perasaan tidak enak.oleh karena itu tindakan 
ini juga mencakup tindakan yang menyangkut fisik ego yang diartikan sebagai tindakan yang 
tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa, takut.10 

c. Perlakuan salah secara seksual (seksual abuse) 
Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: ”any seksual aktifity with someone who is not 
legally competent to give consent or has refused concent”.11 Definisi tersebut meliputi kegiatan 
seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (incent). 

 
Upaya Perlindungan Anak 

Pengertian perlindungan anak dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu: 
1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam : 

a. bidang hukum publik (pidana); 
b. bidang hukum keperdataan (perdataan); 

2. Perlindungan yang bersifat nonyuridis 
a. bidang sosial 
b. bidang kesehatan 
c. bidang pendidikan.  

Pada hakikatnya, perlindungan anak khsusunya dalam bidang hukum perdata meliputi aspek 
hukum12,  antara lain : 
1. Kedudukan anak. Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
2. Pengakuan anak. Diatur dalam KUH Perdata, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
3. Pengangkatan anak (adopsi). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
4. Pendewasaan. Diatur dalam KUH Perdata; 
5. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak. Diatur dalam KUH Perdata, UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak; 

6. Pencabutan dan pemulihan kuasa orang tua. Diatur dalam KUH Perdata; 

                                                 
9 Innocenty, Children and Violence. (Italy: Unicef Florence, 1991), h. 9. 
 
10 Ibid., h. 9. 
 
11 Ibid., h. 7. 

12 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, op cit., h. 17-18. 
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7. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan/BHP). Diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan 
Kompilasi Hukum Islam; 

8. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak. Diatur dalam UU Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang 
mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra 
Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan 
Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak 
Terlantar; 

9. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi). Diatur juga dalam 
KUH Perdata. 

 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian perlindungan anak, yaitu 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada umumnya, seorang anak berhak 
mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai 
dewasa dan mandiri. Disamping itu, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan 
menghargai orang tuanya, seperti yang daitur dalam pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentan 
Perkawinan.  KUH Perdata mengelompok-kan orang yang belum dewasa dengan orang yang 
ditaruh di bawah pengampuan sebagai orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga 
orang-orang tersebut khususnya anak, harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau pengampunya 
dalam melakukan tindakan hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak. Upaya 
perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal 
ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut : 
1. Nondiskriminasi; 
2. Kepentingan yang bterbaik bagi anak; 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
kata perlindungan yang memiliki arti : 
1. Tempat berlindung 
2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi. 

Perlidungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam KBBI diartikan sebagai berikut: 
1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak 

kena angin, panas, dan sebagainya; 
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi; 
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.13  

                                                 
13 Tim Penyusun, KBBI (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995), h. 595. 
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Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur,  yaitu: 
1. Subyek yang melindungi; 
2. Obyek yang akan terlindungi karenanya; 
3. Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. 

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai 
nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun 
perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, 
pelrindungan hukum anak mencakup dua (2) dimensi hukum, yaitu : 
1. Dimensi hukum keperdataan. 

Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), 
dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut seperti 
yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata; 

2. Dimensi hukum pidana. 
Perlindungan dalam hal tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh seseorang dan atau 
untuk anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (victim) maupun sebagai pelaku kejahatan 
(kindermoore). 

 Jadi, perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak 
agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi 
anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban 
anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Sehingga, di dalam perlindungan hukum bagi anak yang 
terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajiban. Berbeda dengan orang 
dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani 
kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh anak. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk 
tercapainya tujuan perlindungan tersebut. J. Satrio14 menyatakan bahwa setiap manusia, termasuk 
anak dalam arti hukum diakui sebagai pribadi atau subyek hukum yang mempunyai wewenang 
berhak yang dimulai dari saat lahirnya dan akan beralih kepada pewaris dengan meninggalnya. 
Namun, tidak setiap orang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, diantaranya 
ialah orang yang belum dewasa (anak), mereka harus diwakili atau dengan izin orang tuanya ataupun 
walinya dalam melakukan perbuatan hukum. 
 Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan 
mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa 
ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan 
membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 
 Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah 
diratifikasi melalui Keputusan Presiden Noor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain : 
1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman 
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan 

kesehatan 
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak 

memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga. 
4. Kebebasan menyatakan pendapat 

                                                 
14 J. Satrio, op cit., h. 13-20 
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5. Kebebasan berfikir dan beragama 
6. Kebebasan untuk berkumpul 
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan 
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah 

(eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual 
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan 
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat 
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan 
12. Hak memperoleh jaminan sosial 
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial 
14. Hak atas pendidikan 
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, 

dan seni budaya 
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi 
17. Hak perlindungan terhadap semu bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak 
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

 
Pihak-pihak yang Berperan dalam Perlindungan  Anak 
 nak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum 
sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan, karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan 
dewasa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 
dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak maka perlu peran beberapa 
pihak, yaitu : 
1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA), 
2. Lembaga Keagamaan, 
3. Lembaga Swadaya Masyaraka (LSM), 
4. Organisasi Kemasyarakatan (termasuk LBH), 
5. Organisasi Sosial, 
6. Dunia Usaha, 
7. Media Massa, atau 
8. Lembaga Pendidikan. 
 Permasalahan perlindungan anak, terutama anak jalanan merupakan permasalahan yang 
kompleks. Terutama terjadi di kota-kota besar, banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang 
tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka, sehingga sering terjadi kenakalan anak. Hal 
tersebut terjadi karena mereka lepas kontrol dan pengawasan dari orang tua mereka. Padahal dalam 
proses pertumbuhan anak sangat dibutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua mereka 
sehingga pengaruh-pengaruh negatif dapat diatasi sedini mungkin. Di samping orang tua, ada 
beberapa pihak yang terkait erat dengan perlindungan anak jalanan, antara lain : 
 
1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 
 LPA bergerak untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak atas anak berdasarkan Konvensi 
Hak Anak 1989, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990. LPA berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai 
masalah yang dialami anak-anak yang menjadi sasaran LPA, yaitu : 
a. Anak yang menjadi korban penganiayaan, kekerasan, kerja paksa, 
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b. pemerkosaan, dan lain-lain; 
c. Anak jalanan; 
d. Anak korban penyalahgunaan narkotik/ obat psikotropika; 
e. Anak yang melakukan pelanggaran hukum/penyimpangan tingkah laku; 
f. Orang tua atau keluarga anak-anak tersebut. 

 
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
 Upaya perlindungan anak (khususnya anak jalanan) oleh LSM menunjukkan keberpihakan 
masyarakat terhadap mereka. Penanganan terhadap anak jalanan mempunyai dua (2) tujuan, yaitu : 
a. Melepaskan anak jalanan untuk dikembalikan pada keluarga asli, pengganti     atau panti; 
b. Penguatan anak di jalan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan. 
 Pendekatan yang dilakukan oleh LSM untuk menangani permasalahan anak jalanan, antara 
lain : 
a.  Street Based 

Pendekatan ini merupakan penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada, 
kemudian para street education datang melakukan dialog, mendampingi mereka bekerja, 
memahami, dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. 
 

b.  Centre Based 
Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam 
program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti, seperti pada malam hari 
diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja 
sosial. Pada panti yang permanen disediakan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan 
dasar, kesehatan kesenian, dan pekerjaan. Dalam penanganan di lembaga atau panti ini terdapat 
beberapa jenis atau model penampungan, yakni penampungan yang bersifat sementara (drop in 
centre) dan penampungan yang bersifat tetap (residential centre). Untuk anak jalanan yang masih 
bolak-balik ke jalan biasanya dimasukkan ke dalam drop in centre, sedangkan untuk anak-anak 
yang sudah benar-benar meninggalkan jalanan akan ditempatkan di residential centre. 

c.  Cummunity Based 
Dalam Cummunity Based, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga 
atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak-anak turun ke 
jalan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, 
sementara anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan  formal maupun informal, pengisian 
waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan menikngkatkan kemampuan keluarga 
dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.  
 

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
 LBH didirikan pada tahun 1971 di Jakarta. Sebagai kantor pertama LBH, tidak banyak orang 
yang berharap banyak dari misinya yaitu membela kaum miskin. Ide tentang bantuan hukum (legal 
aid) selalu berkaitan dengan politik dan sosial serta hukum. Selama lebih dari dua (2) dasa warsa 
program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang tidak 
beruntung (disadvantage community), baik yang dilakukan melalui LSM, lembaga universitas, 
maupun individu pengacara telah semakin meluas ke kta-kota kecil dan pelosok wilayah Indonesia. 
Kegiatan bantuan hukum beraneka ragam, hal tersebut mencerminkan beragamnya permasalahan 
hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. 
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 Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak jalanan, peran LBH ialah memperjuangkan 
pemenuhan hak-hak publik untuk memperoleh pelayanan-pelayanan publik (public services) dan 
pemberian pelatihan keterampilan (practical training).  
 
Penutup 
 Anak jalanan merupakan tanggung jawab atas semua pihak terutama bagi para orang tua. 
Orang tua merupakan pihak yang paling utama dan penting dalam mengatur mobilitas anak, sehingga 
aktivitas anak dapat diminimalisir sedini mungkin.  Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam 
Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Hak-hak Anak. Demikian pula dalam KUH Perdata juga diatur bahwa Perlindungan 
dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dimana orang tua dan 
wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1367 
KUH Perdata, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian 
pula adanya berbagai pihak yang melakukan perlindungan hukum terhadap anak terutama pada anak 
jalanan yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Organisasi Sosial, Dunia Usaha, Media 
Massa, dan Lembaga Pendidikan. 
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