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Ringkasan 

Makalah ini akan membahas isu atau persoalan hukum vacum of norm tentang  
perlindungan hukum dalam hak  pengasuhan anak, karena dua orang tuanya yaitu 
ibu dan bapaknya berselisih lalu konflik tersebut berakhir pada tahap  penyidikan 
dan penetapan tersangka.  Pertanyaan  penelitian ada dua, yaitu pertama Apa makna 
perlindungan hukum bagi anak jika orang  tuanya konflik tidak rukun dan kasusnya 
menjadi perkara Pidana?  Kedua bagaimana kebijakan formulasi  saat ini dan  
dimasa yang akan datang siapa yang melindungi anak jika orang  tuanya konflik 
tidak rukun dan kasusnya menjadi perkara Pidana? Metode penelitian yang di 
gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-ndangan, historis, 
filosofis dan perbadningan. Latar belakang  filosofis bahwa secara ontologi 
perlindungan hukum bagi anak yang  orang tuanya konflik adalah perlindungan 
secara fisik dan psiskis, secara epistemologi,  prose perlindungan pada anak  harus 
segara di wujudkan, sedangkan secara axiologis,  atau tujuan dari perlindungan anak  
korban konflik adalah untuk menjaga  keamanan anak sebagai aset masa depan 
bangsa. Secara teoriis bahwa saat ini belum ada  peraturan yang mengatur persoalan 
perlindungan anak, mestinya kedapan ada turan  perlindungan bagi anak yang orang 
tuanya konflik hingga berlanjut menjadi perkara. Secara sosiologis masyarakat 
Indonesaia menghendaki adanya aturan terhadap anak yang orang tuanya  konflik. 

Kata Kunci:  Perlindungan Hukum,  Anak Korban Konflik Pidana, Orang Tua. 

 

I. Pendahuluan 

Permasalahan perlindungan pada anak yang  orang tuanya  berselisih sehingga 
menimbulkan  perpecahan dan saling melapor pada pihak berwajib, menyebabkan persoalan 
hukum tersendiri. Apalagi kemudian jika  kedua orang tua yaitu ibu dan bapaknya  dalam 
berperkara lanjut menjadi tersangka.  Sementara anak kandungnya masih dibawah umur. 
Beruntung jika ada saudaranya apakah  paman atau tantenya yang ikut serta terlibat untuk 
mendampingi dan ikut serta mengasuhnya. Jika tidak ada yang perduli lalu bagaimana  nasib 
yang menimpa anak sebagai asset bangsa ke depan.  

Sejalan dengan tekad presiden Jokowi sejak tahun 2016 lalu untuk melaksanakan 
revitalisasi dan reformasi hukum dari hulu ke hilir, maka persolan hukum yang diangkat penulis 
adalah tentang kekosongan hukum dalam  mengangani kasus-kasus yang banyak terjadi 
disekeliling kehidupan.  Revitaslisaisi presiden yang pertama adalah dengan menghadirkan 
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 
Kedua, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 
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Persoalan hokum yang  diangkat dalam makalah ini adalah adanya kekosongan hukum 
atau vacum of norm, yaitu belum diaturnya dalam hukum positif atau aturan tertulis untuk 
melindungi anak yang  menjadi korban  konflik kedua orang tua yang berujung pada  ranah 
hukum dan dijadikannya kedua orang tua anak menjadi tersanggka, karena keduanya saling 
melapor pada petugas kepolisian. 

Latar belakang filososofis secara ontologis adalah apa hakikat dari perlindungan anak yang 
menjadi korban konflik orang tua hingga ke ranah hukum, secara epistemologis adalah 
bagaimana menyelesaikan  persoalan anak yang menjadi  korban konflik kedua orang tua dan 
secara aksiologis adalah  jika  ada rumusan hukum yang  tersistem maka kasusu serupa akan 
terlindungi secara hukum. Disini akan ada kepastian hukum dan keadilan serta kesejahteraan 
bagi anak. 

Secara sosiologis bahwa disekitar kehidupan  masyarakat  ditemukan kasus yang mirip 
secara merata distrata lapisan masyarakat dan golongan, sehingga masyarakat mendesak supaya 
ada rumusan hukum sehingga jika terjadi persoalan  konflik dalam keluarga antara kedua orang 
tua, maka anak yang menjadi korban menjadi terlindungi. Secara teoritis, bahwa seharusnya 
peraturan di Indonesia harus menyentuh persoalan korban anak yang orang tuanya konflik 
kemudian kedaunya menjadi tersangka, namun kenyataannya  belum ada aturan itu. Berdasarkan 
latar belakang seperti itulah maka peneliti mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu pertama: 
Apa makna perlindungan hukum bagi anak jika orang  tuanya konflik tidak rukun dan kasusnya 
menjadi perkara Pidana?. Rumusan pertanyaan penelitian yang kedua adalah Bagaimana 
kebijakan formulasi  saat ini dan  dimasa yang akan datang tentang siapa yang melindungi anak 
jika orang  tuanya konflik tidak rukun dan kasusnya menjadi perkara Pidana?  

Kedua pertanyaan penelitian ini akan di jawab dengan metode penelitian normatif  yaitu 
menelaaah  norma atau sumber hukum tertulis. Sebagai sumber primer adalah Undang-Undang 
Dasar negara RI kedua Undang-Undang Perlindungan anak. Selain sumber primer,  peneliti juga 
akan meneliti sumber sekunder dan tersier.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan, 
pendekatan perbandingan, pendekatan histori,  dan pendekatan kasus. Dengan metode seperti 
itu  maka  akan di jawab pertanyaan peneliti tersebut dengan  mendalam. 

Penelitian ini menurut penulis memilki kebaharuan dan merupakan  murni atau orisinal, 
karena belum ada yang meneliti dan membahas persoalan yang sama dengan apa yang di teliti 
penulis. Sepanjang penelusuran dalam berbagai sumber maka di temukan  makalah yang hampir 
sama dengan apa yang diteliti penulis diantaranya yaitu karya dari: A. Choiri (Hakim Tinggi PTA 
Jakarta) berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia, dimuat 
dalam jurnal online http://pa-purworejo.go.id/web. Dalam makalah ini  Choiri  hanya membahas 
tentang anak korban  kedua orang tua yang cerai. Namun kedua orang tuanya tidak  konflik fisik 
dan tidak saling melaporkan ke polisi, serta tidak ada tindak pidana dari kedua orang tua. 
Penelitian kedua dilakukan oleh Ridho Rahman, berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Sebagai Korban Yang Ditelantarkan oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Penelitian yang dilakukan Ridho mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu pertama  
Apa  penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak dalam lingkup keluarga di Indonesia?, yang 
kedua Ridho mempertanyakan tentang bagaimana upaya serta pelaksanaan perlindungan hukum 
yang dilakukan terhadap anak korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung 
ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak, Junto Undang-
Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). 

Penelitian yang mirip dengan penulis juga dilakukan oleh  Junierissa Marpaung, dan Kiki 
Dian Novitasari berjudul Studi Deskriptif Dampak Orang Tua yang Berkonflik Bagi Anak, yang 
dimuat dalam Jurnal online https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/ 
journalcahayapendidikan/ article/view/869. Junrissa Marpaung dalam jurnal ini mengangkat 
permasalahan tentang apa dampak orang tua yang berkonflik bagi anak. Ketiga penelitian diatas 



Quo Vadis  Perlindungan Anak Sebagai Korban Akibat Konflik Pidana  ... 271 
Emi Puasa Handayani & Zainal Arifin 

1032 
 

2020 @APVI_Press 

berbeda dengan yang diangkat penulis, baik dari sisi pertanyaan penelitian maupun hasil yang 
didapatkan. Meskipun ada kesamaan metode yaitu menggunakan  yuridis empiris. 
 

II. Rumusan Masalah 

1. Apa makna perlindungan hukum bagi anak jika orang  tuanya konflik tidak rukun dan 
kasusnya menjadi perkara Pidana? 

2. Bagaimana kebijakan formulasi  saat ini dan  dimasa yang akan datang tentang siapa yang 
melindungi anak jika orang  tuanya konflik tidak rukun dan kasusnya menjadi perkara 
Pidana? 

 

III. Pembahasan 

a. Makna perlindungan hukum bagi anak jika orang  tuanya konflik berlanjut perkara 
Pidana 

Pembahasan pertanyaan penelitian yang pertama yaitu apa makna perlindungan hukum 
bagi anak jika orang  tuanya konflik berlanjut ke perkara Pidana, peneliti menggunakan metode 
abtraksi dan menelusuri dasar dasar hukum, sehingga ketemu makna yang sesungguhnya dari 
perlindungan hukum secara umum dan perlindungan hukum  khusus bagi anak jika orang tunya 
konflik kemudian berlanjut ke perkara pidana. 

Perlindungan hukum secara umum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum 
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 
yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.  

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 
dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga berarti  sebagai kumpulan 
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan 
merupakan penyempitan  dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam 
hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama 
manusia serta lingkungannya.  

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 
tindakan hukum. Selain pengertian perlindungan, pengertian hukum, pengertian perlindungan 
hukum, juga ada prinsip perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan 
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak 
dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut 
berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak 
dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat 
tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya 
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai 
melunturnya sifat indivudualistik dari konsep barat. 

Sedangkan secara khusus bahwa Indonesia adalah  negara hukum (rechtstaat) yang 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pada anak, hak asasi anak tersebut telah diatur 
dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak 
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anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Perlindungan anak  adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. 

Makna perlindungan hukum anak kalau orang  tuanya konflik tidak rukun dan kasusnya 
menjadi perkara pidana, bermakna bahwa perlindungan terhadap anak harus menyeluruh holistik 
terhadap  kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan 
kehidupan yang layak dan sejahtera. 

 

b. Kebijakan Formulasi  Saat Ini Dan  Dimasa Yang Akan Datang Tentang Siapa Yang 
Melindungi Anak Jika Orang  Tuanya Konflik Tidak Rukun Dan Kasusnya Menjadi 
Perkara Pidana 

Pertanyaan penelitian yang kedua adalah: Bagaimana kebijakan formulasi  saat ini dan  
dimasa yang akan datang tentang siapa yang melindungi anak jika orang  tuanya konflik tidak 
rukun dan kasusnya menjadi perkara pidana? Peneliti akan membahas dasar hukum tetang 
perlindungan anak dan formulasi saat ini serta akan mencoba mencari formulasi kedepan yang 
lebih pas.  

Peneliti telah menemukan kasus yang menjadi persoalan hukum tersebut, dua orang 
mengajukan gugatan cerai dipengadilan, lalu sudah putus,  hak asuh anak pada bapaknya, namun 
saat ibunya kangen, biasa  anaknya ketemu dengan ibu kandungnya di suatu tempat, bisa di 
supermarket, atau mall, atau di rerstoran.  

Tanpa sengaja, ibu ini berjalan jalan di mall tanpa sengaja ketemu dengan kedua anaknya 
yang juga berjalan-jalan bersama ayahnya di mal yang sama. Anak anaknya pun secara spontan 
memeluk dan minta gendong ibu kandungnya, dan anak anak itu tak  mau lepas dari pelukan dan 
gendongan ibunya. Lalu datang ayah kandung dari anak-anak. Ayah itu  secara memaksa 
meminta  anak-anaknya secara spontan. Ibunyapun  mempertahankan  anak-anak di pelukannya, 
namun ayahnya tetap memaksa dan menarik  anaknya  dari pelukan ibunya dan mendorong 
ibunya hingga terbentur dinding dan terluka. Akibat dari perlakukan itu si ibu  tak terima 
perlakuan mantan suaminya. Si ibu ini membalas memukul  mantan suaminya itu hingga memar. 
Si ibu lapor ke Polisi karena penganiayaan, si ayah juga lapor ke Polisi juga karena penganiayaan. 
Akhirnya keduanya dijadikan tersangka karena penganiayaan dan sama sama di tahan.  

Bermula dari kasus tersebut, peneliti menelusuri bahan hokum priemr sekunder dan tersier  
dari berbagai  sumber maka ditemukan dasar hukum perlunya perlindungan hukum bagi anak.  
Dasar hukum itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Secara 
khusus dalam pasal Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini 
menjadi landasan hukum bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan 
kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan 
yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Sebagai mana Undang-
Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang hirarki tata aturan di Indonesia, maka dengan diaturnya 
hak anak untuk mendapat perlindungan dalam grund norm atau konstitusi, logikanya dan  harus 
atau wajib  peratutan di bawah Undang-Undang Dasar  harus memuat perlindungn hak anak 
tersebut. 

Dalam Undang-undang  di bawahnya peneliti juga menemukan  aturan tentang 
perlindungan anak diantaranya adalah: Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban 
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perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban 
pemeliharaannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedang nafkahnya menjadi 
tanggungan ayahnya, namun jika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan 
hidup anak tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa nafkah anak beralih menjadi 
kewajiban ibunya. Disamping pasal-pasal lainnya yaitu dari pasal 42 s/d 54, yang hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, 
dan pengelolaan harta anak. 

Menurut peneliti, bahwa  dalam undang undang perkawainan yang diatur adalah tentang 
hak memberi bafkah yaitu berupa makanan sandang dan pangan. Artinya bawah dalam undang-
undang perkawainan ini yang diatur perlindungan di bidang fisik saja, tidak menyentuh pada 
persoalan  perlidnungan anak secara total fisik dan psikis. 

Hal yang sama juga ditemukan peneliti yaitu dalam Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, peraturan ini meskipun lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua 
terhadap anaknya, yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan 
memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 
saying, namun ada yang belum di atur yaitu ketika kedua orang tua berselisih dan saling melapor, 
lalu meningalkan kewajiban. 

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga 
menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak 
dengan segala aspeknya. Namun yang dimaksudnya dalam segala aspeknya menurut peneliti 
masih membius belum fokus aspek apa saja sehingga dalam pelaksanaannya seringkali tidak pas. 

Peraturan selanjutnya yang lebih spesifik adalah Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut 
menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus 
berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Dan bagi lembaga 
yudikatif tentunya, maka hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan 
perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan 
memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggung-
jawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya. 
Undang-undang 23 Tahun 2002,berhenti pada pasca perceraian tidak masuk  pada jika kedua 
orang tua berlanjut pada konflik pidana dan keduanya di penjara. 

Lebih jelas lagi sebenarnya adalah dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan specialis bagi tindakan-
tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 ayat (1) juga dapat dikaitkan 
dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ayah yang tidak 
memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan 
KDRT dengan ancaman pidana penjara dan denda. Sekali lagi menurut peneliti Undang undang  
23 Thaun 2004,  tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tidak 
menyentuh persoalan pidana akibat konflik kedua orang tua baik para cerai maupun pasca cerai. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya 
implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Sebagaimana disebut dalam Pasal 23 
ayat (1): “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, 
dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang 
lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”. Disinilah wujud peran Mahkamah 
Agung sebagai lembaga yudikatif yang berkewajiban Menjamin perlindungan hukum terhadap 
anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah, sangat bijaksana apabila 
para hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara ex officio nafkah anak 
menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut 
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berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung 
dibawah pimpinan Prof. Dr.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam SEMA Nomor 4 Tahun 
2016. Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”.  

Dengan peraturan ini negara dan Pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif 
untuk pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak dan melakukan pengawasan dan pemantauan 
terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan 
lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang 
menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor-kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan 
ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara 
yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah mengesahkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang 
pemberatan sanksi kejahatan terhadap perlindungan anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak 
dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurnalah perangkat peraturan 
perundangan di negara Indonesia yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek 
perdata maupun pidana. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah 
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan 
Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan: “Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat 
Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan 
harus dilandasi dengan atas nama Allah SWT, dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, 
dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang menjadi Lifing Law bagi bagi masyarakat Islam 
Indonesia. Sayang filosofi Basmalah masih banyak belum dipertimbangkan oleh para hakim 
Pengadilan Agama dalam mengani kasus-kasus perceraian terutama yang menimbulkan korban 
anak. Dalam kaitan dengan akibat perceraian, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah 
SWT telah mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibunya 
sesuai dengan kemampuannya, dan seorang ayah dilarang membuat sengsara atau menjadikan 
seorang istri yang melahirkan anak itu menderita, sebagai akibat harus memberikan nafkah 
kepada anak yang telah dilahirkannya. 

Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya perlindungan anak korban 
perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan 
nafkahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 149 dan pasal 156. Perundangan yang mengatur 
tentang hak anak, delapan puluh persen membahas tentang akibat perceraian orang tua. Belum 
ada yang khusus membahas tentang perlindungan anak, yang orang tuanya konflik meski tidak 
cerai, lalu kedua orang tua itu saling melaporkan pada polisi, dan kedua orang tua menjadi 
tersangka dan ditahan. Siapa yang berhak untuk melindung anak-anaknya itu tadi.  

Menururt peneliti  semestinya ada aturan atau perundangan yang khusus menjamin dan 
mengatur persoalan itu paling tidak pihak kepolisian tidak  menerima laporan dari orang tua yang 
masih mengasuh anak  di bawah umur. Jika ada orang tua yang konflik fisik dan saling melapor, 
sebaiknya diselesaikan dengan mediasi, atau  damai. Sehingga anak anak sebagai asset masa 
depan tidak terluka secara  psikis.  

Berdasarkan  penelusuran lewat sumber hukum primer, terseir dan sekunder  diatas yaitu 
Undang-Undang Dasar dan beberapa peraturan dibawahnya yang telah di lakukan peneliti dan 
dipaparkan diatas,  maka  formulasi saat ini apabila  ada orang tua yang konflik hingga berlanjut 
ke  ranah pidana maka penyelesaiannya adalah dengan prosedur biasa. Petugas penegak hukum 
tidak melihat  latar belakang konflik.  Beberapa Undang-Undang yang diterapkan petugas saat 
ada kasus serupa di Indonesia dalam  menyelesaiakan kasus seperti ini adalah menggunakan 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu formulasi penyelesaian juga 
berdasarkan Undang-undang  Nomor: 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

Formulasi saat ini apabila  ada orang tua yang konflik hingga berlanjut ke  ranah pidana 
penyelesaiannya adalah dengan prosedur biasa. Petugas penegak hukum tidak melihat  latar 
belakang konflik.  Beberapa Undang-Undang yang diterapkan petugas saat ada kasus serupa di 
Indonesia dalam  menyelesaiakan kasus seperti ini adalah menggunakan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Formulasi saat ini  terhadap anak yang orang tuanya konflik hingga ke 
ranah pidana masih belum terakomodir secara legkap dalam perundang-undangan  secara 
konkrit.  Kedepan harus ada rumusan tentang perlindungan anak, yang orang tuanya konflik 
meski tidak cerai, lalu kedua orang tua itu saling melaporkan pada polisi, dan kedua orang tua 
menjadi tersangka dan ditahan. Yaitu di masukan salah satu pasal  dalam Undang-Undang 
Nomor: 35 Tahun 2014 mengenai orang tua yang konflik fisik dan saling melapor, wajib 
diselesaikan dengan mediasi, atau  damai. 

b. Saran 

Legislatif harus segera membuat aturan baru yang menyentuh ranah ketika ada orang tua 
yang konflik kemudian  sampai ke  perkara pidana yang mengakibatkan anak terlantar. Harus ada  
aturan atau perundangan yang khusus menjamin dan mengatur persoalan  anak yang orang 
tuanya konflik hingga ke ranah pidana. Paling tidak pihak kepolisian tidak  menerima laporan 
dari orang tua yang masih mengasuh anak  di bawah umur. Jika ada orang tua yang konflik fisik 
dan saling melapor, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi, atau  damai. Sehingga anak anak 
sebagai asset masa depan tidak terluka secara  psikis. 
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