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PERSOALAN ANAK DI INDONESIA DAN UPAYA 

PENYELESAIANNYA 

Oleh: 

Rita Pranawati, SS, MA
1
 

 

A.� PENDAHULUAN 

Perlindungan anak
2
 merupakan isu yang sangat 

strategis dalam pembangunan Indonesia. Hal ini karena 

pertama, jumlah anak Indonesia mencapai kurang lebih 85 

juta atau sepertiga penduduk Indonesia. Dengan jumlah 

sepertiga penduduk Indonesia, maka memenuhi hak 

penduduk kategori anak adalah kewajiban negara yang 

tidak bisa diabaikan mengingat kebijakan terkait anak 

masih banyak tergantung pada orang dewasa. Kedua, anak 

merupakan penentu masa depan bangsa. Anak merupakan 

amanah Allah SWT yang dengan berbagai keadaannya 

harus diterima dan didukung tumbuh kembangnya dengan 

baik. Dalam konteks Islam, “investasi” terhadap tumbuh 

kembang anak,  bermakna investasi dunia akhirat. Ketiga, 

meskipun isu anak strategis, para pemangku kepentingan 

penyelenggara perlindungan anak seringkali belum 

memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu non 

diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak 

hidup, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta 

mendengarkan pendapat anak.
3
 

�������������������������������������������������
1
 Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

komisioner bidang pengasuhan.  
2
 Anak dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 adalah 

dari 0-18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan 
3
 Pasal 2 UU Perlindungan Anak 
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Secara norma hukum, UUD NRI 1945 menyatakan 

dengan jelas terkait perlindungan anak. Pasal 28 B ayat 2 

menyebutkan ”Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia 

telah meratifikasi  Konvensi Hak Anak pada 5 September 

1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 

Diikuti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

23 tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014. Pada aspek pidana, Indonesia 

memiliki sistem pidana khusus terhadap anak melalui UU 

Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997
4
  yang kemudian diganti 

menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA telah berlaku 

sejak 31 Juli 2014.  

Isu perlindungan anak seringkali masih menjadi 

subordinasi dari isu perempuan. Kata perlindungan anak 

baru muncul pada Kabinet Presiden SBY tahun 2009-2014 

dengan menambahkan kata perlindungan anak pada 

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, 

isu anak yang muncul lebih lambat dari isu perempuan, 

dan kondisi anak yang belum mampu memperjuangkan 

kepentingannya, menyebabkan isu perlindungan anak 

tidak semasif gerakan perempuan. Di sisi lain, dalam 

nomenklatur pemerintah daerah, isu anak masih banyak 

�������������������������������������������������
4
 Beberapa kelemahan UU Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 

antara lain penyebutan anak nakal bagai anak berhadapan 

dengan hukum yang merupakan bentuk labelling; konsep 

kriminal yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan 

dengan orang dewasa; Usia anak “nakal” 8 tahun padahal anak 

seusia tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya;   
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yang menjadi subordinat dari bidang perempuan. 

Sedangkan dari sisi anggaran, selain pemenuhan hak dasar 

anak, anggaran APBD terkait isu anak hanya mencapai 0-2 

persen.
5
 Hal ini tidak sebanding dengan anak yang 

merupakan 1/3 penduduk.  

 

B.� PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN KASUS 

PERLINDUNGAN ANAK 

 

Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang 

sebelumnya masyarakat agraris menjadi masyarakat 

industri sangat berpengaruh pada kuantitas dan kualitas 

kasus pelanggaran hak anak. Belum lagi perubahan pola 

relasi masyarakat di era globalisasi yang memudahkan 

pertukaran informasi dari satu benua ke benua lainnya. 

Perubahan struktur masyarakat juga mengubah tatanan 

kehidupan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada 

anak. 

Keluarga menjadi penentu utama terselenggaranya 

pemenuhan hak anak. Orang tualah yang akan lebih 

banyak menentukan bagaimana tumbuh kembang anak. 

Sayangnya, hanya sedikit orang tua yang memiliki 

pengetahuan tentang pengasuhan anak. Survei nasional 

KPAI 2015 menemukan bahwa hanya 27% ayah dan 38% 

ibu menyiapkan diri mencari informasi dalam pengasuhan 

sebelum memiliki anak. Setelah menikah, sebesar 38,9% 

Ayah dan 56,2% Ibu yang mencari informasi merawat dan 

mengasuh anak. Selain itu, sebanyak 66,4% Ayah dan 71% 

�������������������������������������������������
5
 KPAI, Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Survei Nasional dan 

Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di 

Indonesia, Jakarta: KPAI, 2015  
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ibu menyatakan menerapkan pola pengasuhan kepada 

anak sama dengan pola pengasuhan yang dulu dilakukan 

oleh kedua orang tuanya. Memang tidak selamanya pola 

asuh yang lama buruk, tetapi tantangan zaman berubah 

yang tentu saja membutuhkan pola pengasuhan yang lebih 

kreatif. 

Era digital juga memiliki dampak yang luar biasa bagi 

perlindungan anak. Kejahatan seksual terhadap anak tidak 

hanya dalam situasi langsung tetapi juga di dunia maya. 

Pengawasan terhadap anak di era digital memerlukan 

pengetahuan yang cukup. Seringkali, atas nama kasih 

sayang orang tua memberikan alat digital namun 

sesungguhnya orang tua juga tidak mengetahui bagaimana 

pemanfaatannya, atau kadang kalah “canggih” dengan 

kemampuan anak sehingga tidak dapat mengontrol.  

Tulisan ini mencoba membedah kasus-kasus 

pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia dan upaya 

solusinya. Selain itu, dari tulisan ini diharapkan dapat 

menjadi pendorong lahirnya kebijakan dari Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

kemaslahatan penyelengggaraan perlindungan anak. 

 

 

DATA KASUS PELANGGARAN HAK ANAK 

KPAI mengumpulkan data kasus pelanggaran hak anak baik 

melalui pengaduan langsung di KPAI maupun melalui 

pantauan media. Berikut data KPAI mulai tahun 2011 -2015 

berdasarkan bidang: 
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Dari data tersebut, kasus-kasus yang jumlahnya besar 

dalam rentang waktu 2011-2015 adalah kasus anak 

berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 6816 kasus, 

bidang pengasuhan sebanyak 3661 kasus, dan bidang 

pendidikan sebanyak 2108. Dua bidang yaitu pornografi 

dan cyber crime serta trafiking dan eksploitasi secara 

perlahan terus mengalami kenaikan secara konstan dari 

tahun 2011-2015. Hal ini dapat dipahami karena isu 

trafiking serta pornografi dan cyber crime sangat terkait 

dengan isu globalisasi dan era digital yang mempengaruhi 

tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.  

 

Adapun rincian kasus tersebut antara lain: 
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PROBLEMATIKA PELANGGARAN HAK ANAK, UPAYA DAN 

KEBUTUHAN ACUAN KEBIJAKAN 

 

1.� PENGASUHAN 

Pengasuhan merupakan jantung dari persoalan 

anak di Indonesia. Sejak anak dalam kandungan, fase awal 

kehidupan anak sangat tergantung pada orang tua/orang 

dewasa yang ada disekitarnya. Pola asuh orang tua sangat 

mempengaruhi  tumbuh kembang anak. Secara umum, 

pola pengasuhan keluarga Indonesia masih belum cukup 

ideal. Indeks pengasuhan keluarga Indonesia dalam range 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan makna 1 kondisi 

sangat tidak menggambarkan, tidak menggambarkan, 

antara menggambarkan dan tidak, menggambarkan, dan 

sangat menggambarkan sebagai berikut:
6
 

 

�������������������������������������������������
6
 Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Survei Nasional dan 

Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di 

Indonesia, Jakarta: KPAI, 2015  
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Indikator Ketahanan Keluarga Bidang 

Pengasuhan 

Nilai 

Indeks 

Persiapan pengasuhan pra nikah dan fase 

awal 

3,53 

Pemenuhan hak dasar 4,05 

Penanaman nilai dasar 4,03 

Pola komunikasi  3,84 

Akses anak terhadap media digital  3,45 

Pencegahan terhadap kekerasan  3,82 

Partisipasi anak  4,00 

Total Indeks 3,81 

�

Belum lagi menyangkut kuantitas dan kualitas 

komunikasi anak dan orang tua. Sebanyak 47,1% orang tua 

hanya mengobrol satu jam perhari dengan anak, diikuti 

dengan 28,1% orang tua yang mengobrol 2 jam dengan 

anak. Dari sisi komunikasi, sebagian besar orang tua lebih 

menggunakan komunikasi tertutup satu arah dan lebih 

banyak membincang soal sisi akademik anak seperti PR 

dan nilai. Sedangkan kehidupan sosial anak hampir jarang 

menjadi bahan obrolan antara orang tua dengan anak. 

Tidak mengherankan jika pada beberapa kasus kekerasan 

yang terjadi baik anak sebagai pelaku maupun sebagai 

korban. Kasus terjadi karena orang tua tidak cukup sigap 

mengantisipasi kekerasan yang terjadi walaupun anak 

sudah melaporkan tentang kekerasan yang dialaminya. 

Selain itu, peran ayah masih sangat kurang dalam 

pengasuhan. Ayah hanya sedikit lebih baik dalam 

pengawasan media digital. 
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a.�Pengasuhan dalam keluarga dan pengalihan 

pengasuhan 

Pengasuhan oleh kedua orang tua secara langsung 

merupakan hak setiap anak. Hal ini termaktub dalam UU 

Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Pasal 14 yaitu 

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya 

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum 

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir.” Artinya pengasuhan langsung oleh 

orang tua adalah yang utama. Pada prakteknya, sebanyak 

kurang lebih 75% keluarga melakukan pengalihan 

pengasuhan baik secara temporer dalam waktu yang 

pendek, cukup lama maupun permanen. Artinya, 

manajemen pengasuhan harus direncanakan dengan baik. 

Bagi anak dengan orang tua yang masih hadir setiap hari 

mungkin tidak terlalu masalah. Namun bagi anak yang 

salah satu atau kedua orang tuanya tidak bersama mereka 

setiap hari atau dalam waktu yang sangat lama tentu 

pengasuhannya perlu dibicarakan lebih komprehensif.  

Di Indonesia, pengalihan pengasuhan banyak terjadi 

diantaranya karena orang tua bekerja, ketidakmampuan 

ekonomi keluarga, kondisi orang tua yang belum siap 

mengasuh karena misalnya masih terlalu kecil.  Pada 

konteks orang tua bekerja dalam waktu yang lama 

misalnya menjadi TKIP (Tenaga Kerja Indonesia 

Perempuan) atau bermigrasi sementara misalnya 

berdagang di tempat lain, pengasuhan anak dilakukan oleh 

nenek, ayah, dititipkan di pesantren, maupun tinggal 

sendiri di rumah yang berdampingan dengan saudara. Ada 

anak yang mendapatkan pengasuhan pengganti dengan 
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kualifikasi baik, namun banyak yang tidak mendapatkan 

pengasuhan secara tepat atau bahkan tidak menemukan 

orang tua pengganti. Dampaknya anak mengalami 

permasalahan secara internal dan eksternal yang pada 

akhirnya anak mengalami kerentanan terpapar hal negatif 

misalnya narkoba, mencuri, kehamilan tidak diinginkan, 

free sex, genk motor, minum, judi, dll.
7
 

Pengalihan pengasuhan memiliki beberapa jenis, 

yaitu foster care, kinship care, institutional care dan 

adopsi. Foster care adalah pengasuhan yang dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Dalam 

sejarah Islam, nabi Muhammad mendapatkan foster care 

dari Halimatusa’diyah dalam proses penyusuan. Kinship 

care merupakan model pengasuhan yang dilakukan oleh 

keluarga. Dalam sejarah hidup nabi Muhammad juga 

terjadi kinship care, nabi Muhammad di asuh oleh Abdul 

Muthalib kakeknya dan pamannya Abu Thalib. Praktik 

kindship care juga dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika 

beliau mengasuh Ali Bin Abi Tholib putra dari pamannya 

Abu Thalib. Nabi Muhammad juga pernah mengasuh Zaid 

bin Harits, apakah ini bentuk foster care atau adopsi masih 

menjadi perdebatan. Namun dalam konteks sekarang, 

pengalihan pengasuhan menjadi rentan dan perlu diatur 

secara kaidah Islam. Hal ini karena adanya kasus incest dan 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak lebih banyak 

orang yang berada di lingkungan anak. 

Dari keempat model pengasuhan tersebut, Indonesia 

baru memiliki dua aturan yang spesifik, yakni adopsi dan 

�������������������������������������������������
7
 Maria Ulfah Anshor, Pengasuhan Anak TKIP di Pesantren 

sebagai Bagian dari Global Chain dalam Meningkatkan Hak dan 

Kesejahteraan Anak, Disertasi, UI, 2016 
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institutional care, sedangkan foster care dan kinship care 

sedang dalam proses diatur dalam Rencana Peraturan 

Pemerintah tentang Pengasuhan sebagai turunan UU 

Perlindungan Anak. Terkait dengan adopsi, pemerintah 

telah memiliki aturan yaitu PP Nomor 54 Tahun 2007 

Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 

2009 tentang Pengangkatan Anak. Dalam aturan ini adopsi 

dimungkinkan kepada orang tua single parent maupun 

oleh orang asing. Namun aturan  adopsi di Indonesia sudah 

memasukkan aturan Islam bahwa adopsi harus dilakukan 

oleh orang tua yang seagama dan tidak memutuskan nasab 

dengan orang tua kandung karena hal itu merupakan hak 

anak mengetahui asal-usulnya. Pada praktiknya, masih 

banyak adopsi ilegal atau adopsi yang mengaburkan 

identitas anak dengan menulis nama orang tua kandung 

adalah orang tua angkat. Oleh karenanya, fatwa terkait 

adopsi masih diperlukan.  

Terkait dengan institusional care, Indonesia termasuk 

negara terbesar yang memiliki panti asuhan yaitu sebanyak 

8000 panH asuhan.
8
 Muhammadiyah memiliki panti 

asuhan sebanyak 403 dan pemerintah memiliki 43. Data 

Kemensos menyebutkan bahwa pada tahun 2015 ada 4,1 

juta jiwa anak terlantar dan 1,1 juta jiwa membutuhkan 

perhatian pemerintah. Namun yang tertangani secara 

berkelanjutan oleh pemerintah baru 150.000. Catatan 

penting dari anak di panti asuhan adalah sebanyak 90% 

anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki salah 

satu atau kedua orang tua. Hal ini tentu menggambarkan 

bahwa anak-anak yang tinggal di panti sebenarnya masih 

�������������������������������������������������
8
 Data Lumos, Children in Institutions: the Global Picture, UK, 

2012 
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dapat kembali ke orang tua. Alasan utama orang tua 

menitipkan anak ke panti antara lain karena kerentanan 

ekonomi dengan penghasilan dibawah Rp 500.000,00, 

untuk pendidikan yang lebih baik, panti merupakan tempat 

rujukan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) atau rentan terlantar, dan panti dianggap mampu 

melakukan pengasuhan dengan baik.
9
 Upaya yang harus 

dilakukan adalah mencegah terjadinya pemisahan anak, 

penguatan keluarga, pengalihfungsian panti asuhan untuk 

penguatan pengasuhan berbasis keluarga baik oleh 

keluarga kandung maupun keluarga angkat. Model orang 

tua asuh ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang selama ini 

dipraktekan tanpa harus mengambil anak keluar dari 

rumah orang tuanya adalah model terbaik dengan terus 

meningkatkan kapasitas ketrampilan pengasuhan.  

 

b.� Pengasuhan anak pada orang tua yang berkonflik 

Perceraian di Indonesia pada tahun 2010-2014 

mencapai 15%.
10

 Jika terjadi 200 ribu perceraian dengan 

asumsi satu keluarga satu anak, maka akan ada dua ratus 

ribu anak yang terdampak oleh percerain. Belum lagi data 

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI 

menyebutkan, dari total kasus perceraian yang sampai di 

�������������������������������������������������
9
 Kholaqoh Konsep Pegasuhan Terbaik Untuk Anak Dalam 

Pandangan Islam. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cik Di 

Tiro, Yogyakarta (Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah), 2011 
10

hMp://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasu

s.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri, diakses 26 

Januari 
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Mahkamah Agung, hanya 25% yang secara serius memuat 

putusan tentang hak asuh anak, yang lainnya putusan soal 

anak hanya menjadi putusan yang sifatnya asesoris.
11

 Hal 

ini karena dalam hukum formal Indonesia ketika tidak ada 

pengajuan terkait kuasa asuh, maka tidak akan ada 

putusan terkait kuasa asuh. Selain itu, terkadang putusan 

hanya memperhatikan hitam putih aturan misalnya anak 

dibawah 12 tahun ikut ibu tanpa melihat lebih dalam 

kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika sudah ada 

putusan kuasa asuh, eksekusi putusan kuasa asuh pun 

masih menggunakan hukum material lama yang 

menganggap anak sebagai barang. Padahal proses 

pengalihan pengasuhan harus memastikan bahwa anak 

nyaman dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi 

anak.  

Terkait hak akses bertemu dan hak nafkah anak 

paska perceraian juga masih banyak terkendala. UU 

Perlindungan Anak telah mengatur terkait hak nafkah dan 

hak akses bertemu pada pasal 14 poin b yaitu “Dalam hal 

terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan 

pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. 

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 

Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 

Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 

Namun pada praktiknya orang tua masih mengutamakan 

ego mereka tanpa berpikir kepentingan yang terbaik bagi 

�������������������������������������������������
11

 Edi Riyadi, Perceraian di Indonesia, 2015, makalah 

dipresentasikan di KPAI   
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anak. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah mediasi di 

KPAI, namun masih banyak orang tua yang tetap menutup 

akses anak bertemu dengan anak. Dapat dibayangkan 

dampaknya hingga kelak mereka berumah tangga. 

Selain konflik antar orang tua, beberapa kasus yang 

muncul adalah rebutan anak dalam keluarga besar. 

Misalnya antara orang tua dengan anak untuk rebutan 

‘cucu’ atau rebutan keponakan antara orang tua dengan 

orang tua angkat yang keduanya masih saudara. 

 

c.� Anak dari perkawinan sirri, perkawinan bawah tangan, 

“perkawinan antar agama”, dan perkawinan antar negara. 

Perkawinan selama ini dimaknai sebagai domain hak 

orang dewasa dalam menentukan pilihannya. Dalam hal 

perkawinan, calon orang tua jarang berpikir bagaimana 

anak-anak mereka kelak. Faktanya, persoalan anak adalah 

persoalan di bagian hilir saja, sedangkan hulunya ada pada 

persoalan kedua orang tuanya. 

Masih ada 50 juta anak Indonesia yang Hdak memiliki 

akte kalahiran sebagai hak sipil yang paling dasar seorang 

warga negara. Dampak dari tiadanya kepemilikan akte 

antara lain akses terhadap legal hukum relasi orang tua 

dan anak, hak nafkah, pendidikan, dan  kesehatan anak 

akan terhambat. Begitu juga akte sebagai identitas dapat 

menghindari terjadinya perkawinan usia anak, pekerja 

anak, dan berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

serta pemenuhan hak anak lainnya. 

Beberapa persoalan akte kelahiran adalah karena 

orang tua mereka tidak memiliki perkawinan yang tercatat, 

baik berupa perkawinan sirri maupun perkawinan bawah 
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tangan. Akte kelahiran mensyaratkan adanya identitas 

orang tua kandung ditandai dengan adanya akte nikah. 

Pada kasus perkawinan sirri, orang tua didorong 

melakukan itsbat nikah. Pada anak dengan perkawinan 

bawah tangan, anak dapat memiliki akte kelahiran hanya 

dengan ibu sebagai orang tuanya. Perkawinan bawah 

tangan ini tidak hanya pada masyarakat Muslim tetapi juga 

masyarakat non Muslim. Akte hanya atas nama ibu ini 

tentu berdampak panjang dalam konteks perwalian, 

hubungan darah, dan tiadanya pemenuhan hak anak dari 

kedua orang tuanya.  

Perkawinan antar dua orang berbeda agama dalam 

konteks ini tidak hanya bermakna tekstual antara agama 

tetapi juga orang yang sesungguhnya berbeda agama, 

kemudian dalam perkawinannya “menjadi” satu agama. 

Jika kemudian keluarga berlangsung harmoni tidak terlalu 

masalah. Persoalan yang sering terjadi adalah ketika 

mereka berpisah, masing-masing kembali kepada agama 

semula sebelum menikah, dan hal ini sangat berdampak 

pada anak. Pada kasus perceraian jenis ini, anak benar-

benar menjadi korban rebutan kuasa asuh dan pola asuh 

yang masing-masing mempertahankan keyakinannya.  

Pada era globalisasi perkawinan antara warga negara 

semakin banyak. Perkawinan antar warga negara ada yang 

melakukan perkawinan resmi sesuai hukum Indonesia, 

namun ada yang hanya sesuai dengan hukum negara 

pasangan. Dalam hal terjadi perpisahan, ada yang dapat 

menyelesaikan persoalan dengan baik, namun bagi yang 

tidak bisa menyelesaikan putusan dengan baik, akan 

mengalami masalah panjang terkait hak akses bertemu, 

hak nafkah, dan lebih jauh terkait perwalian. 
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2.� KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL 

Pada tahun 2013 ke 2014, angka kejahatan seksual 

terhadap anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku dan 

korban meningkat 100 persen. Pada tahun 2015, angkanya 

menurun namun kualitas kejahatan seksual meningkat 

hingga adanya pembunuhan. Selain itu, monitoring 

evaluasi KPAI di 7 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA, 

dulu LAPAS Anak) pada tahun 2015 juga menemukan 

bahwa tindakan asusila merupakan penyebab pertama 

anak berada di LPKA sedangkan pada anak dibawah usia 14 

tahun yang berhadapan dengan hukum, asusila menjadi 

penyebab kedua setelah pencurian.
12

 

Kejahatan seksual anak berpotensi terjadi tidak 

hanya kepada anak perempuan tetapi juga anak laki-laki. 

Selama ini anak perempuanlah yang paling banyak disasar 

terkait upaya menjaga diri. Faktanya beberapa kasus 

sodomi massal menyasar anak laki-laki. Artinya 

pengasuhan terhadap anak pun harus adil dan non 

diskriminasi kepada anak dengan jenis kelamin perempuan 

maupun laki-laki. Selain itu, kasus trafiking yaitu 

“penjualan anak” sebagai komoditas industri seks dengan 

iming-iming uang juga banyak terjadi utamanya di daerah 

tujuan wisata atau daerah industri. Bahkan ada anak yang 

“menjual” temannya demi mendapatkan uang. Selain itu, 

kejahatan seksual pun dapat terjadi di dunia maya. 

Kejahatan seksual sangat menghancurkan masa 

depan anak. Trauma berkepanjangan lebih banyak terjadi 

�������������������������������������������������
12

 KPAI, Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Peradikan 

Pidana Anak, Jakarta: KPAI, 2015. 
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pada korban kejahatan seksual. Pendampingan korban 

kejahatan seksual seharusnya tidak hanya pada fase awal 

anak menjadi korban, tetapi juga perlu panguatan dan 

kapasitasi orang tua ketika anak memasuki fase baligh 

hingga menikah. Karena pada fase krusial tersebut ingatan 

anak dapat kembali pada fase trauma kejahatan seksual. 

Saat ini belum ada upaya rehabilitasi secara integratif 

terhadap korban untuk mencegah korban menjadi pelaku. 

Aspek hukum kejahatan seksual terhadap anak perlu 

diperbaiki. Kasus kejahatan seksual non penetrasi, proses 

hukumnya termasuk sulit karena jika divisum sulit terbukti. 

Selain itu, kebutuhan akan saksi pada kasus kejahatan 

seksual sangat menyulitkan posisi korban. Sebagian besar 

kasus kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak ada 

saksi. Jika pun ada, saksinya adalah anak yang 

kesaksiannya hanya dijadikan keterangan tambahan. 

Belum lagi terkait hukuman maksimal yaitu 15 tahun plus 

pemberatan 1/3 dari hukuman bagi pelaku orang tua dan 

guru
13

 yang akan membuat jera pelaku kejahatan seksual 

anak belum banyak terpenuhi. Hukuman yang ada hanya 

maksimal 7-8 tahun. Padahal sebagian besar pelaku 

kejahatan seksual anak memiliki hubungan dekat dengan 

pelaku baik secara hubungan darah maupun relasi sosial 

seperti guru dan guru ngaji. 

Fakta tentang kekerasan, perilaku bullying, tawuran, 

kekerasan fisik baik anak sebagai korban maupun juga 

�������������������������������������������������
13

 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015, Pasal 81, Dalam 

hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali,pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (seperHga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”  
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pelaku masih marak terjadi antara anak. Pada tahun 2015 

saja seHdaknya ada 3 kasus anak usia SD melakukan 

kekerasan fisik higga korban meninggalnnya yaitu Aceh, 

Jakarta, dan Riau. Belum lagi kekerasan fisik yang dilakukan 

oleh orang dewasa hingga anak mengalami trauma hingga 

luka parah bahkan ada yang meninggal. Cyber bullying juga 

sudah mulai marak di kalangan anak di perkotaan yang 

mengakibatkan trauma psikologis pada anak hingga ada 

anak yang tidak ingin bersekolah.  

Upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah 

pertama peningkatan kualitas pengasuhan anak dan 

pengawasan terhadap anak. Peningkatan kualitas 

pengasuhan diantaranya membuka komunikasi yang anak 

merasa nyaman sehingga anak akan selalu bercerita 

tentang apa yang terjadi. Kedua, memberikan 

pengetahuan terkait kesehatan reproduksi utamanya 

terkait menjaga kebersihan diri (thoharoh), menutup aurat, 

dan fase perkembangan biologis anak sesuai dengan 

usianya masing-masing. Pengetahuan kesehatan 

reproduksi sebelum baligh sangat diperlukan agar anak 

tidak terpapar informasi yang tidak benar. Ketiga, 

melakukan pengawasan terhadap tontonan dan game 

anak. Dua kasus kekerasan yang dilakukan anak SD 

terinspirasi dari tayangan di TV dan kebiasaan main game 

online yang syarat dengan kekerasan dan pornografi. 

Keempat, pengawasan penggunaan alat digital. Orang tua 

perlu mengerti apa manfaat dan tantangan menggunakan 

media digital dan terus memberikan pelajaran penggunaan 

media digital secara sehat. Sehingga orang tua dapat 

melakukan pengawasan secara optimal. Kelima, 

penghukuman melalui hukuman fisik atas nama penegakan 

disiplin perlu diganti dengan konsekwensi pelanggaran 
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terhadap aturan dalam rangka membangun kesadaran 

anak menjadi pribadi yang lebih baik. 

 

3.� PERKAWINAN USIA ANAK  

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan 

usia anak 0-18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. 

Dalam UU PA juga mencantumkan salah satu tugas orang 

tua pada pasal 26 adalah “mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia Anak”. Sementara pada UU 

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 berbunyi “(1) 

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Kebolehan usia 16 

tahun menikah secara norma hukum bertentangan dengan 

UU Perlindungan Anak. Selain itu, pada konteks 

perkawinan di Indonesia, hubungan seksual dalam 

perkawinan hampir dapat dipastikan sebagai satu paket 

dari sebuah akad nikah.  

Perkawinan adalah hulu dari perlindungan anak. 

Ketidaksiapan orang tua akan sangat berdampak bagi anak. 

Baligh dan aqil adalah satu paket syarat mutlak 

perkawinan, bukan hanya kesiapan fisik tetapi juga psikis 

dan logis. Secara fisik dan psikis dapat ditinjau kembali 

apakah anak dengan usia 16 tahun dapat menjalani 

kehidupan berumah tangga dengan baik, apakah organ 

reproduksinya juga siap, dan apakah siap melakukan 

pengasuhan terhadap anak. Bagaimana pula dengan 

kelangsungan pendidikan dan masa depannya, serta 

kualitas SDM Indonesia di masa yang akan datang. Dampak 

perkawinan usia anak diantaranya menyebabkan KDRT, 

tingkat disharmoni tinggi, putus sekolah, dan sekali lagi 



24 | ����������	
������
������
�
������ 

�

sangat berdampak pada masa depan anak yang diasuhnya. 

Dari aspek kesehatan, kehamilan pada usia anak sangat 

rentan menyebabkan kematian ibu melahirkan dan angka 

kematian ibu melahirkan di Indonesia paling tinggi di 

ASEAN yaitu mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
14

 

Aspek kemaslahatan dalam keluarga hendaknya menjadi 

tujuan utama dalam membangun rumah tangga dan 

kemaslahatan bagi masa depan keturunannya menjadi 

prioritas yang harus diutamakan.   

 

4.� ISU KESEHATAN 

Beberapa isu kesehatan yang muncul dalam ranah 

perlindungan anak antara lain adalah imunisasi, donor asi 

(perah), sunat perempuan, serta aborsi dan kehamilan 

tidak diinginkan. Terkait dengan imunisasi, ada sebagian 

kelompok masyarakat yang menolak imunisasi sebagai 

upaya kesehatan masif untuk mencegah terjadi penyakit 

dalam jumlah yang lebih besar. Faktanya masih ada saja 

sekelompok masyarakat yang menolak imunisasi yang 

sudah menjadi program nasional. 

Pemberian asi eksklusif menjadi mandat dalam PP 

Nomor 23 Tahun 20012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun 

�������������������������������������������������
14

hMp://health.kompas.com/read/2015/10/06/150000523/Ting

ginya.Kematian.Ibu.Terkait.Nikah.Usia.Dini; diakses 26 Januari 

2016; 

http://www.bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_cont

entSview=arHcleSid=242:ekspose-hasil-kajian-data-

perkawinan-usia-anakScaHd=31SItemid=54, diakses 26 Januari 

2016; 
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sangat bermanfaat untuk kesehatan anak serta bonding 

kedekatan anak dengan ibu. Ibu bekerja pun banyak yang 

ingin memenuhi pemberian ASI eksklusif. Donor ASI 

menjadi salah satu alternatif pemenuhan ASI eksklusif. 

Donor ASI dengan runutan jelas siapa pendonor dan 

penerima donor mungkin tidak terlalu masalah. Bagaimana 

dengan bank ASI yang memberikan pertolongan pada bayi-

bayi yang tidak mempunyai ibu, bayi dengan ibu yang sakit, 

bayi yang sakit dan ibu tidak dapat mengeluarkan ASI. 

Apakah model pemberian ASI yang tidak menyusu 

langsung kepada ibu susuan sama hukumnya dengan anak 

yang menyusu langsung? . 

Persoalan sunat perempuan masih menjadi bagian 

dari persoalan diakar rumput. Kementerian Kesehatan 

pernah melarang sunat perempuan melalui Surat Edaran 

No HK.00.07.1.3.1047a tahun 2006. Larangan tersebut 

berubah dalam Permenkes No 1636/2010 karena sunat 

perempuan di Indonesia dinilai berbeda dengan FGM dan 

hanya bersifat simbolis.
15

 Akhirnya Pemerintah melarang 

sunat perempuan melalui Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 

yang mencabut Permenkes Nomor 

1636/MENKES/PER/XI/2010 yang dianggap sebagai bentuk 

formalisasi dan medikalisasi sunat perempuan. Bagaimana 

sebenarnya hukum sunat perempuan? Dalam konteks 

anak, anak tidak dapat menentukan proses sunat 

perempuan ini. 

�������������������������������������������������
15

 

hMp://www.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=9

c6767ad-abfe-48e3-9120-af89b76d56f4SView=174a5cf7-357b-

4b83-a7ac-be983c5ddb0eSID=1000, diakses 26 Januari 2016;�
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Kehamilan tidak diinginkan di kalangan anak semakin 

hari semakin meningkat. Hal ini sebagai dampak 

globalisasi, pornografi, pengasuhan yang kurang 

berkualitas, juga karena menjadi korban perkosaan. Dalam 

aspek korban perkosaan, Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 

telah mengatur bagaimana jika proses aborsi menjadi 

pilihan akibat perkosaan. Namun tidak semua kasus 

perkosaan atau kejahatan seksual dapat terdeteksi dini 

karena ketidaktahuannya, dan hal ini terjadi pada anak 

usia rentang 9 hingga 15 tahun. Pada usia anak 9-14 tahun, 

tindakan apa yang harus dilakukan? Tentu hal ini 

memerlukan kajian mendalam.  

 

C.� PENUTUP 

Demikian makalah ini disampaikan sebagai sebuah 

pengayaan tentang kondisi perlindungan anak di 

Indonesia. Kehadiran lembaga agama sebagaimana 

Muhammadiyah dan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid 

sangat penting dalam konteks perlindungan anak 

mengingat perlindungan anak harus diupayakan mulai dari 

keluarga, masyarakat, lembaga agama, hingga negara. 

 

Wallahu a’lam bishowab. 

�

�

�

�
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Secara ��������	, upaya�upaya untuk memberikan 
perlindungan (hukum) secara khusus kepada anak telah 
dimulai sejak abad ke�19. Upaya ini ditandai dengan 
keharusan adanya pembedaan penanganan anak yang 
bermasalah dengan hukum dengan orang dewasa. 
Keharusan ini bertolak dari pemikiran, bahwa anak 
merupakan subyek hukum “khusus” yang belum 
sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
karena keterbatasan kemampuan jiwanya. Implementasinya 
pada tahun 1830 dibangun penjara�penjara anak, dengan 
tujuan agar anak�anak yang masih “rapuh” tidak 
terkontaminasi oleh pelanggar hukum dewasa. Anak�anak 
juga diyakini membutuhkan program ��
������ moral 
yang dirancang untuk mencegah dilakukannya pelanggaran. 
Strategi dan kebijakan yang mendominasi saat itu adalah 
perawatan dalam institusi. Namun demikian, seabad 
kemudian kebijakan ini dikritisi sebagai ����� ���������
�������������������������������������������������
16 Disampaikan dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan 
Tajdid Muhammadiyah dan Seminar Nasional dengan Tema 
“���������	� ��������,  Persoalan Perlindungan Anak dan Upaya 
Penyelesaian : Kebijakan Perlindungan Anak Internasional, Nasional 
dan Lokal“ yang Diselenggarakan pada Tanggal 29�31 Januari 2016 di 
Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
17 Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
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�������� ����
����� ������	�������� ������� 	����� ��������

���������� �������� ��������� ����	�� �����	� ����

��������� (cetak miring dari penulis).18 

Anak adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana 
anak diperlakukan, maka demikianlah perlakuan terhadap 
masa depan bangsa. Secara hipotetis�teoretis, asumsi bahwa 
perlakuan terhadap anak akan berimplikasi pada masa 
depan suatu bangsa terasa sulit dibantah. Anak adalah masa 
depan suatu bangsa, karena itu kebijakan yang berorientasi 
memberikan perlindungan (hukum) terhadap anak menjadi 
demikian urgen. Kebijakan perlindungan terhadap anak 
setidaknya mempunyai urgensi seperti berikut. �������, 
sebagai generasi penerus bangsa, anak masih membutuhkan 
perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya—baik fisik, mental 
dan sosial—secara utuh, serasi, selaras dan seimbang 
sehingga dapat menjadi manusia yang berkualitas. ���	�, 
keterlibatan anak dalam berbagai persoalan hukum—
khususnya hukum pidana—akan menjadi persoalan sosial 
yang demikian kompleks. Kompleksitas persoalannya tidak 
saja karena persoalan hukum anak akan melibatkan 
demikian banyak orang—seperti orang tua, guru, 
masyarakat, dan sebagainya19—tetapi juga ketika pilihan 
penyelesaiannya jatuh pada penggunaan hukum pidana 

�������������������������������������������������
18 Purniati dkk, 2003, ���	�������������������������	���������� ���	��

��������������!����"��������, Jakarta, hlm. 72 
19 Dalam bahasa Jawa ada ungkapan “���� ��	��� ����� �������” 
untuk menggambarkan, bahwa tingkah polah (tingkah laku) anak akan 
melibatkan juga orang tuanya (bapaknya) khususnya dalam memikul 
beban tanggungjawab akibat perbuatan si anak. 
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(peradilan pidana) sebagai sarananya. Dampak  negatif 
keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana—seperti 
stigmatisasi,20 dehumanisasi,21 dan prisonisasi22—akan 
sangat rentan pada anak. ���
��, persoalan hukum anak 
akan mengusik sensitifitas publik akan rasa keadilan. 
Karenanya penyelesaian masalah hukum anak kerap 
“terganggu” oleh derasnya opini publik yang seringkali 
justru merugikan kepentingan anak itu sendiri. Keterlibatan 
opini publik dalam berbagai kasus anak justru seringkali 
menyasar pada pengabaian terhadap kepentingan terbaik 
anak (���� ����� ��������� ��� ���	�) baik yang—kebetulan—
terposisi sebagai pelaku maupun korban. 

�

��"��� #�� ���#���"$���%� "#&���$� ��"$"� �#&$'�(���

	#�%$�)��������(� ��#�*�)�+����(�

Pemikiran terhadap pentingnya perlindungan terhadap 
anak sejatinya telah menjadi kesadaran universal, bahkan 
sebagaimana telah disinggung kesadaran itu telah muncul 

�������������������������������������������������
20 Tongat, 2013, #�������	�
� �����	��� ���� ����������� ����	�

�
���� �
����� ����� ����	����� ���� ������������� ������
� ������

����� ���
������� �
����� ������ �
����� ���
������� ������
��

����
���� ������
���� Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 459. 
21 Made Sadhi Astuti, 1997, ���
������� ��������� ���� ������
�

����	��
�����
����, Penerbit IKIP Malang, hlm. 117. 
22 Wayne Gillespie mengkonsepsi prisonisasi sebagai, ��������		��

���������� �����	�$������ ������� �����������	� ����	������ �������� ��������

�������� �� �������� ��� ����	��������� ����� ���� ������� �����	����� �����

���	�����������������������������������������������	����������.  Wayne 
Gillespie, 2003, ��
���
���
���  ��
!
�	��� ����  ���
�	�
����� ��������

�""���
��� ������#���	��, LFB Scholarly Publishing LLC, New York, 
hlm. 45. 
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berabad�abad yang lampau. Berbagai instrumen yang 
memberikan jaminan terhadap terlindunginya berbagai hak 
anak juga telah disepakati secara internasional. Berbagai 
instrumen internasional tersebut memberikan jaminan 
perlindungan secara hukum kepada anak sebagai pribadi 
yang membutuhkan pengakuan terhadap keberadaannya 
sebagai individu atau sebagai pribadi.  Berbagai instrument 
ini pada hakikatnya memberikan kesempatan pada anak 
untuk dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang, 
selaras baik secara fisik dan mental. Beberapa instrument 
tersebut dapat disebut antara lain sebagai berikut : 

�%�� ���� &������ '������� (����	����� ���� ���� ��� ������� ���

�� ���	��)�	��*�����������+������(����	����!%��

Instrumen internasional ini berkaitan dengan penerapan 
pidana bagi anak. Salah satu hal prinsip yang menjadi 
perhatian dalam instrument internasional ini adalah  
persoalan yang berkaitan dengan perlakuan dan 
perhatian manusiawi terhadap anak. ���� &������

'������� (����	����� ���� ���� ��� ������� ��� �� ���	��

)�	��*������ ����� +������(����	����! yang tercantum 
dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 
1990, mengisyaratkan, bahwa perhatian dan perlakuan 
yang manusiawi terhadap anak menjadi prasyarat dasar 
dalam mengembangkan sikap non�kriminogen. Hal 
penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 
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terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara 
lain:23  

#������������� ����� ���
���������� ���

�	������������������������������	����	������

������� ����� �������������� ������
��������

��������� �����	� ����� ������������ �����������

���������� �������� ��������� ����	�� �����

��������� �������������� ��������

������������� ���� ������	����� ���� ����

����,������������������!-%�

b. � ����&������'������� ���� ������������������������ ���	��

�������������.��,����+�	��!� 

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian 
instrument internasional ini adalah perlunya kebijakan 
sosial yang komprehensif untuk mencapai 
kesejahteraan anak. Di dalam  ����&������'������� ����

���� ��������������� ��� �� ���	�� �������� ����� .��,����

+�	��! yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 
dan dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 
1985 dalam Resolusi 40/33 antara lain memuat 
ketentuan tentang “Perlunya ���,���� �����	� �����

����������� yang bertujuan untuk mendukung 
tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang 
pada gilirannya akan mengurangi campur tangan 
sistem peradilan (pidana, pen) anak. 

�������������������������������������������������
23 Paulus Hadisuprapto, 1997, $	!��
���%��
�&	�������������������

�������	���������, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 105. 
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Selain perlunya kebijakan sosial yang komprehensif 
tersebut di atas instrument ini juga secara eksplisit 
menegaskan, bahwa pembinaan anak di dalam lembaga 
koreksi hanya dilakukan sebagai upaya terakhir 
manakala upaya�upaya sosial yang lain dianggap tidak 
memadai. Penegasan ini terdapat di dalam Rule 14�18 
yang menyatakan :  

#)�� ��	��� ������� �,������� ���� ����������� ��	���

������ ���������� ������������� ����� �����


��������	������������	�����������	��������������

���� �������� �����	������� ������� ����

����������� ���� ���,���� ������� ����� ��������

����������������%������������������������������

����������	����������������	���������������������

��	��� 	������� ������ ����,���!� ���������

�����������������������������������������������

�����,����������-%�

�%�� )��	���������������+������������/��	��

Pada dasarnya deklarasi ini memuat prinsip�prinsip 
perlindungan terhadap anak sebagai seruan kepada 
dunia untuk secara bertahap mewujudkan berbagai 
perlindungan kepada anak. Beberapa prinsip penting 
yang terkandung di dalam deklarasi ini antara lain 
sebagai berikut:24  

�������������������������������������������������
24 Paulus Hadisuprapto, 2002,�������
������	� ��
�������
"� ������
�

������� '��� ������ �������	������� ���
��	� %��
�	���
� ����

(��	�
����	���
���������������	������), Disertasi, Program Doktor 
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 84. 
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1.� Anak berhak memperoleh perlindungan khusus 
dan harus dijamin oleh hukum dan sarana lain, 
agar menjadikannya mampu untuk 
mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, 
spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang 
sehat, normal sesuai kebangsaan dan harkatnya. 

2.� Anak yang cacat fisik, mental dan lemah 
kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu 
harus memperoleh pendidikan, perawatan dan 
perlakuan khusus. 

3.� Anak harus dilindungi dari perbuatan yang 
mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, 
agama maupun bentuk�bentuk diskriminasi 
lainnya. 

�

��"��� #�� ��"$���%� )�%� � �#&$'�(��� 	#�%$�)������

�#�*�)�+����(�

Selain berbagai instrument internasional tersebut di 
atas, dalam berbagai instrument nasional juga telah diatur 
berbagai pengakuan terhadap hak�hak dasar anak termasuk 
hak�hak anak yang bermasalah dengan hukum. Berbagai 
perundang�undangan yang memberikan jaminan per�
lindungan kepada hak�hak dasar anak pada hakikatnya juga 
merupakan refleksi dari instrument internasional, 
mengingat berbagai instrument internasional tersebut 
menjadi acuan dalam pembentukan berbagai perundang�
undangan yang berkaitan dengan hak�hak anak. Berbagai 
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peraturan perundang�undangan tersebut dapat disebut 
antara lain :  

a. � Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 
khususnya Pasal 34, yang secara tegas menyatakan : 
“Fakir miskin dan anak�anak yang terlantar dipelihara 
oleh negara”. 

b. � Khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum, 
tersedia Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Undang�undang ini juga telah memberikan berbagai 
perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak yang 
bermasalah dengan hukum. Nperlindungan diberikan 
semenjak proses penyidikan sampai pelaksanaan 
putusan oleh lembaga koreksi. Beberapa ketentuan 
dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang memberikan 
jaminan perlindungan terhadap anak antara lain : 

1)  �Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012, yang menentukan: 

Pasal 2 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan 
berdasarkan asas: 

a.� perlindungan; 
b.� keadilan; 
c.� non diskriminasi; 
d.� kepentingan terbaik bagi Anak; 
e.� penghargaan terhadap pendapat Anak; 
f.� kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

Anak; 
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g.� pembinaan dan pembimbingan Anak; 
h.� proporsional; 
i.� perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 

sebagai upaya terakhir; dan 
j.� penghindaran pembalasan. 

 
2)  �Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 : 

Pasal 3 

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 

a.� diperlakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 

b.� dipisahkan dari orang dewasa; 
c.� memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain 

secara efektif; 
d.� melakukan kegiatan rekreasional; 
e.� bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, 
serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f.� tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur 
hidup; 

g.� tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, 
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat; 

h.� memperoleh keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i.� tidak dipublikasikan identitasnya; 
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j.� memperoleh pendampingan orang tua/Wali 
dan orang yang dipercaya oleh Anak; 

k.� memperoleh advokasi sosial; 
l.� memperoleh kehidupan pribadi; 
m.� memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak 

cacat; 
n.� memperoleh pendidikan; 
o.� memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
p.� memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang�undangan. 
 

3)  �Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 : 

Pasal 5 

(1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib 
mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif. 

(2) �Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. � penyidikan dan penuntutan pidana Anak 
yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang�undangan, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang�
Undang ini; 

b. � persidangan Anak yang dilakukan oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan 
umum; dan 

c. � pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 
dan/atau pendampingan selama proses 
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pelaksanaan pidana atau tindakan dan 
setelah menjalani pidana atau tindakan. 
 

(3) Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b wajib diupayakan Diversi. 
 

d. � Undang�Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 

Instrumen ini secara khusus memberikan prinsip�
prinsip/asas�asas dalam rangka perlindungan terhadap 
anak. Berbagai prinsip dalam perlindungan anak 
tersebut meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip 
kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup 
dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. 

e. � Undang�Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia 

Meskipun undang�undang ini tidak secara khusus 
mengatur tentang anak, tetapi beberapa pasal undang�
undang ini secara eksplisit mengatur tentang hak�hak 
asasi anak. Beberapa pasal yang mengatur tentang hak 
anak dalam undang�undang ini secara eksplisit terdapat 
dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Dalam pasal�pasal ini 
diatur berbagai hak dasar anak yang antara lain 
meliputi hak :  

1.� hak atas perlindungan dari orang tua; 
2.� keluarga, masyarakat dan negara; 
3.� hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan; 
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4.� hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan 
dan bantuan khusus atas biaya negara untuk 
menjamin kehidupannya sesuai dengan harkat dan 
martabatnya; 

5.� hak untuk beribadah;  
6.� hak asuh oleh orang lain;  
7.� hak untuk memperoleh perlindungan hukum;  
8.� hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. 

 
f. � Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 

Undang�undang ini pada hakikatnya bertujuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak. Untuk dapat 
mewujudkan kesejahteraan pada anak, maka undang�
undang ini memberikan landasan yuridis dalam 
menjamin tumbuh dan berkembangnya anak secara 
sehat baik fisik dan mental. Beberapa hak penting yang 
termuat dalam undang�undang ini antara lain : 

1.� Hak anak untuk memperoleh suatu tata kehidupan 
dan penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, 
baik secara jasmani maupun secara rohani, bahkan 
secara sosial. 

2.� Anak juga berhak atas pelayanan untuk 
mengembangkan kemampuan dan kehidupan 
sosialnya. 

3.� Anak berhak atas perlindungan terhadap 
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
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menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar. 

�

� +%# #���"$� �#�&���$� ��"��� #�� 	#�%$�)������

��(� ����$����(�

Meski instrumen perlindungan hukum bagi anak—
baik internasional maupun nasional—telah tersedia secara 
memadai, tetapi problem terbesarnya adalah pada tataran 
implementasi. Perlindungan hukum terhadap anak, masih 
saja menyisakan problem besar pada tataran implementasi. 
Dalam banyak kasus anak, dominasi pemikiran yang ingin 
menempatkan anak dalam posisi “tidak terjaga” hak�haknya 
masih demikian besar. Dalam konteks anak yang 
bermasalah dengan hukum (pidana) misalnya, problem 
implementasi berbagai instrumen perlindungan hukum 
terhadap anak bahkan seringkali ditengarai sebagai upaya 
“memanjakan” anak. Dalam beberapa kasus implementasi 
berbagai instrumen perlindungan terhadap anak juga 
ditengarai sebagai perlakuan diskriminatif, bahkan 
ditengarai sebagai “jual beli” hukum, tidak adil dan 
memihak (pada si kaya). 

Terdapat berbagai alasan yang disinyalir menjadi 
kendala implementasi berbagai instrumen perlindungan 
hukum bagi anak. Beberapa diantaranya adalah : �������, 
masih demikian kokohnya dominasi pemikiran positivistik 
yang ingin menempatkan hukum (tertulis) sebagai satu�
satunya mekanisme penyelesaian kasus anak. Pemikiran ini 
berimplikasi “mandulnya” berbagai alternatif penyelesaian 
dalam kasus anak seperti ��������� �� ,������ yang bisa 
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mewujud dalam berbagai mekanisme penyelesaian 
(mediasi, negosiasi, dan lain�lain). ���	�, kepuasan dan 
kepentingan yang digunakan sebagai “ukuran” dalam 
penyelesaian kasus anak adalah kepuasan dan kepentingan 
orang tua bukan kepuasan dan kepentingan anak.  Padahal 
dalam konteks pembinaan anak, kepentingan terbaik anak 
harus menjadi pertimbangan utama.25 ���
��, belum adanya 
gerakan bersama tentang perlunya perlindungan (hukum) 
terhadap anak. Berbagai kasus anak masih ditangani secara 
sporadis dan tidak sistematis. Karenanya, berbagai kasus 
anak terus saja terjadi bahkan dalam kualitas yang 
cenderung fulgar dan “menantang”. 

Menilik berbagai realitas yang terjadi terkait dengan 
perlindungan hukum terhadap anak, maka dipandang patut 
sekiranya diambil langkah�langkah yang sistematis untuk 
melindungi kepentingan hukum anak. Masih adanya 
kesenjangan anatara pesan yuridis dan implementasinya 
mengisyaratkan, bahwa kebijakan perlindungan terhadap 
anak masih bersifat parsial. Karena itu dibutuhkan 
sinergitas semua kalangan dalam upaya memberikan 
perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan 
perlindungan hukum yang menempatkan kepentingan 
terbaik anak sebagai prioritas. 

 

***** 

  

�������������������������������������������������
25 Kusno Adi, 2014, %
!���
��
�����
�����'����
�����, Setara 
Press, Malang, hlm. 148. 
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Sebagai kelanjutan dari berkembangnya wacana tentang 
hak�hak asasi manusia, kajian terhadap hak�hak anak 
menjadi perhatian banyak pihak26. Salah satu dari kajian 

�������������������������������������������������
∗Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Fikih Anak, 

yang diselenggarakan Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah pada tanggal 20 Rabi’ul Akhir 1437 H/ 30 Januari 
2016 M, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Makalah dielaborasi 
dari Materi Kajian yang pernah disampaikan dalam Seminar dan 
Lokakarya Nasional tentang ������ 0���������� ���������� ��	���

1���,����� �������� 1��������� 1���,�� "��������� .���� ����

1�������� 2�
��� ���� �������� 3�,��� 4�	������ ������� � yang 
diselenggarakan atas kerjasama: Lembaga Pengkajian dan 
Pengembangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah;� Pusat Studi Wanita dan 
Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang; dan Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur pada tanggal  8 Juni 2002 di Malang.   

∗∗Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa 
Timur Periode 2015�2020.  

26 Guy R. Lefrancois, 1980. dalam bukunya (0��/��	����5� ����

"������������ ���/��	��)� �	������%�California: Wadsworth Publishing 
Company, hal. 7�12) memaparkan bahwa sekalipun membuat anak 
merupakan seni yang sangat kuna, namun kajian tentang anak relatif 
baru. Bahkan mengkaji beberapa binatang lebih dahulu menarik 
perhatian orang dari pada mempelajari anak. Demikian ini tampaknya 
disebabkan oleh: adanya anggapan bahwa mengkaji binatang lebih 
mudah daripada mempelajari anak; anak itu identik dengan orang 
dewasa dalam arti anak adalah miniatur dari orang dewasa; dan anak 
selalu dalam pengaruh orang dewasa. Ia menyebut pioner�pioner awal 
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tersebut dilakukan dengan melihat dari perspektif Islam. 
Kajian dari segi perspektif Islam menjadi semakin 
signifikan karena semakin berkembangnya terutama 
kuantitas pemeluk Islam yang di akhir abad XX mencapai 
1,2 milyard yakni sekitar 19.6 % dari populasi penduduk 
dunia.27  Jumlah pemeluk Islam berada pada urutan kedua 
sesudah pemeluk Nasrani.  Idealnya tentu saja mestinya 
umat Islam tersebut memahami agama mereka dengan baik, 
termasuk juga  tuntunan tentang hak�hak anak mereka, yang 
akan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap penduduk 
dunia secara keseluruhan. Melihat jumlah yang demikian 
besar ini, dapat dinyatakan bahwa masa depan  pemeluk 
Islam salah satunya ditentukan oleh pemenuhan hak�hak 
anak mereka sekarang ini. Apa sajakah hak�hak anak 
tersebut, dalam makalah ini hal tersebut akan dikaji. 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������

sekitar abad ke 17 dan 18 yang mengadakan kajian tentang anak.  Ia 
menyebut John Locke dengan teori ����	�� ���� yang menyatakan 
bahwa anak itu lahir  bagaikan meja marmer yang putih (���	����	���), 
pengalamanlah yang nanti akan memberi warna. Sementara itu Jean 
Jacques Rousseau menyatakan bahwa anak lahir sudah mempunyai 
potensi dasar kebaikan (������	�� ����� 6� �� #���	�� �� ���-).  Tokoh�
tokoh yang lain kemudian muncul sesudah mereka ini. Demikian 
paparan Lefrancois. Dalam Islam kajian tentang anak mendapat 
perhatian bahkan pada priode�pride awal Islam ketika Nabi masih di 
Makkah, banyak ayat�ayat Quran pada priode ini yang turun yang 
menggugat pembunuhan, bahkan penguburan hidup�hidup oleh Arab 
Jahiliyah terhadap anak�anak mereka. Selanjutnya Quran dan Sunnah – 
Hadits Nabi banyak meletakkan paradigma tentang anak ini.        

27Harian Surabaya Post 20 Januari 2001 mengutip dari ����3��	��

/��������� 7����	������� Terbitan Oxford University Press� tentang 
jumlah orang Islam  di antara pemeluk�pemeluk agama lain pada akhir 
abad XX yang lalu. 
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Paradigma tauhid28 yang merupakan esensi  Islam,  
dirumuskan dalam kalimat 8���	�����		�		��%�Paradigma ini 
mengandung konsekuensi vertikal dan horisontal. 
Konsekuensi pertama, berupa tuntutan agar jangan sekali�
kali manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, 
termasuk manusia sendiri satu sama lain. Konsekuensi 
kedua, berupa kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, dan 
kesaudaraan antar sesama. Ini berarti tidak boleh ada 
toleransi sama sekali terhadap tindakan�tindakan destruktif 
dan eksploitatif terhadap sesama, satu sama lain. Jika 
terjadi demikian, berarti tidak ada lagi kemerdekaan, 
kesetaraan dan kesaudaraan. Tindakan�tindakan demikian 
akan terhindarkan jika kewajiban dilaksanakan dengan baik 
dan hak sesama dihormati secara proporsional.  

Salah satu dari pemilik hak ini adalah anak. 
Pengabaian terhadap hak�hak anak dalam arti tidak 
dilaksanakan kewajiban orang tua kepada mereka, 
mengandung makna pensubordinasian yang selalu berarti  
memberikan keabsahan terhadap segala bentuk tindakan 
destruktif dan eksploitataif tersebut, yang jelas�jelas 

�������������������������������������������������
28 Tentang paradigma tauhid ini, lihat uraian yang sangat luas  

oleh Syed Othman Al�Habshi yang menempatkan paradigma tersebut 
sebagai ruh ekonomi yang non destruktif eksploitatif, dalam ����+�	�����
7������ ��� 7��������� ���� .�������� yang dimuat dalam Journal of 
Islamic Ecomomics, Vol.I – Muharram 1408. Paradigma ini merupakan 
esensi dari Islam, yang harus dijadikan ruh bagi keseluruhan bidang 
kehidupan manusia, termasuk juga harus digunakan untuk memberi ruh 
pada hak�hak anak. 
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bertentangan dengan paradigma tauhid. Pengabaian 
tersebut, disamping karena kurang dipahaminya 
konsekuensi horisontal paradigma tauhid, juga tampaknya 
karena tuntutan penghormatan kepada orang tua yang 
diajarkan Islam kurang dapat diletakkan secara 
proporsional. Seringkali orang tua memahami secara 
ekstrem tuntutan penghormatan anak kepada mereka, yang 
berakibat pengabaian kewajiban mereka sendiri kepada 
anak, sehingga hak�hak anak kurang mendapat perhatian. 

Dalam surat al�Ikhlash29, proklamasi paradigma 
tauhid, ditindaklanjuti dengan pernyataan bahwa Allah 
adalah �	
��������yakni Dzat yang kepadaNyalah seluruh 
hidup makhluk  disandarkan. Terkandung makna di 
dalamnya, bahwa yang harus dituju dalam keseluruhan 
tindakan manusia adalah Allah. Demikian pula ketika orang 
tua melaksanakan kewajiban keorangtuaannya kepada anak, 
harus disandarkan kepada Allah, bukan misalnya 
digantungkan pada balasan yang akan diterima kelak dari 
anak mereka. Allah memerintahkan berbuat baik apa saja, 
bukan karena siapa�siapa, tetapi karena Allah telah berbuat 
baik kepada manusia.30 Dengan demikian,�penyandaran diri 
kepada Allah semata merupakan  bagian  integral 
paradigma tauhid itu sendiri.  

 

�������������������������������������������������
29 Lihat surat al�Ikhlash ayat 1 dan 2. Dalam hal ini Al�Maraghi 

mengartikan �	
������ dengan Dzat yang kepadaNya ditujukan 
permohonan pemenuhan  semua keperluan para hambaNya (������� �	

1���������Juz X, Beirut: Dar al�Fikr, hal.264�265). 

30 Lihat surat al�Qashasah ayat 77.  
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Islam memandang manusia dengan pandangan 
optimistis, dalam arti bahwa karena manusia memiliki 
fithrah � esensi dasar � baik, maka manusia dipandang dapat 
mengatasi berbagai kecenderungan negatif dalam 
menempuh hidup fenomenalnya di dunia ini. Fithrah31 
adalah sketsa Allah (��������� �		��) yang disaputkan 
kedalam bentangan kanvas rohani manusia sebelum hidup 
fenomenal mereka, yang berupa ikatan primordial kepada 
Allah sebagai +����manusia32.  Dengan sketsa ini manusia 
memiliki kecenderungan asasi pada kebenaran, kebaikan, 
dan keindahan, sebagai implikasi akidah tauhid mereka 
yang ditanamkan pada masa transendental itu. Akan tetapi 
bersamaan dengan itu pula bentangan kanvas rohani 
manusia juga mewarisi sketsa orang tua mereka secara 
psikhis genetik.33  Sketsa psikhis genetik ini, baik buruknya 
tergantung pada totalitas kebaikburukan orang tua mereka.  
Jika totalitas psikhis orang tua mereka baik, maka baik pula 
warisan psikhis genetik yang diturunkan kepada anak 
mereka, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, baik sketsa 
Allah, maupun sketsa orang tua dalam diri anak masih 

�������������������������������������������������
31 Mengenai ini, baca surat al�Rum ayat 30 yang antara lain 

menyatakan bahwa manusia oleh Allah diciptakan atas fithrahNya. 
32 Surat al�A’raf ayat 172. 
33 Lihat surat Maryam ayat 28. Ayat ini menceritakan reaksi 

orang�orang di sekitar Maryam yang datang dengan menggendong Isa 
putranya yang tak berbapak, mereka heran bagaimana kejadian – yang 
menurut mereka adalah perzinaan – itu bisa terjadi, padahal bapak ibu 
Maryam itu orang�orang yang baik.  Dalam hal ini Quran hanya 
membantah tuduhan perzinaan itu.Sedang mengenai pandangan adanya 
pewarisan potensi sifat�sifat  orang tua kepada anaknya yakni dari 
orang tua Maryam kepada Maryam tidak dibantah oleh Quran.  
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bersifat potensial, maka keputusan aktualisasinya 
sepenuhnya berada pada wilayah �������		

34 anak itu sendiri.  
Hanya saja jika sketsa orang tua berupa kejahatan, maka 
anak tersebut akan rentan sekali terhadap pengaruh jahat 
lingkungannya. Akan tetapi ini tidak berarti,  anak tersebut 
mesti tidak dapat mengatasi pengaruh lingkungan mereka, 
karena pada diri mereka masih tetap ada potensi sketsa 
Allah.    Sebaliknya jika sketsa yang diwariskan orang tua 
mereka adalah baik, maka mudah sekali mereka menerima 
stimulan�stimulan kebaikan yang diberikan oleh lingkungan 
hidup mereka, karena pada diri mereka terdapat dua sketsa 
yang sama�sama baiknya, yaitu sketsa Allah dan sketsa 
orang tua mereka.  

Tentang pengaruh kekuatan sketsa  orang tua, 
terdapat perbedaan antara bapak dan ibu. Pengaruh 
kekuatan sketsa ibu kepada anak lebih kuat dari pada 
bapak. Ingkarnya  putra Nabi Nuh  kepada Allah35, adalah 
contoh tentang ini. Pengaruh sketsa psikis genetik yang 
baik sebagai seorang Nabi  �a.s.� kepada putranya kalah 
dominan dibanding pengaruh kekufuran ibu.36 Berbeda 
dengan pewarisan genetika psikis, pada pewarisan genetika 
pisik, bapak lebih kuat dari pada ibu, misalnya penentu 

�������������������������������������������������
34 Dalam surat al�Dahr atau al�Insan ayat 3 Allah menyatakan 

bahwa kepada manusia telah ditunjukkan jalan yang lurus, ada yang 
menerima ada pula yang menolak. Dalam hal ini pilihan tersebut 
berdasarkan �������		��������������%  

35 Surat Hud ayat 43�47 menceritakan tentang kekufuran putra 
Nuh as. 

36 Surat al�Tahrim ayat 10 menyatakan bahwa istri Nuh itu 
kafirah, walaupun suaminya itu seorang yang shalih. 
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jenis kelamin anak justru terletak pada sperma bapak, 
bukan pada ovum ibu.37 

Mengenai pengaruh kebaikan dan keburukan, juga 
terdapat perbedaan. Bapak lebih mudah mengajak anak 
pada keburukan, daripada mengajak pada kebaikan. Sedang 
ibu lebih mudah mengajak anak pada kebaikan, daripada 
mengajak pada keburukan. Inilah yang tersirat dalam hadits 
Nabi saw. : ������ ���� ���	���� ����� ��	���� ��� ���%9:� 
Kebalikannya adalah ������ ���� ���	���� ��� ��	���� ���
����%�

�

0+�-�.�������

Salah satu perubahan crusial yang dibawa Islam 
adalah pemberian hak hidup kepada anak, yang pada masa 
jahiliyah banyak terabaikan, terutama anak perempuan. 
Pembunuhan anak perempuan karena perasaan malu39, atau 
pembunuhan anak pada umumnya karena khawatir menjadi 
miskin, atau khawatir tidak dapat memberi makan40, 
merupakan fenomena umum pada masa jahiliyah. Demikian 
pula Islam melarang keras aborsi, kecuali semata�mata 
untuk mempertahankan nyawa ibunya.41 Termasuk juga 

�������������������������������������������������
37Guy R. Lefrancois., 0�%/��. hal. 73. 
38 Hadits riwayat Ahmad, yang dinilai dlaif, tetapi  riwayat  

Nasai  no. 3053 adalah shahih. 
39 Surat al�Nahl ayat  58�59. 
40 Surat al�An’am ayat 151 dan surat al�Isra` ayat 31. 
41 Dalam surat al�An’am ayat 151 dan surat al�Isra` ayat 33 

Allah melarang pembunuhan yang diharamkan olehNya kecuali dengan 
(alasan dan cara yang) benar. Demi menyelamatkan nyawa ibu, 
kemudian dilakukan aborsi adalah termasuk alasan yang benar.  
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larangan terhadap pembunuhan embrio, walaupun diketahui  
akan lahir cacat nantinya. Tampaknya dalam kaitannya 
dengan ini Islam lebih menekankan penilaian kepada 
manusia pada aspek psikis, dari pada aspek pisik, dalam arti 
tidak mengapa manusia cacat pisik, tetapi jangan rusak 
moralnya. 

Islam juga memberikan hak kepada anak untuk 
memiliki harta warisan keluarganya yang meninggal 
dunia.42 Termasuk juga berhak menerima hibah dari siapa 
pun. Pemberian hak kehartaan ini, ditujukan baik kepada 
anak laki�laki maupun anak perempuan. Untuk harta 
warisan, terdapat perbedaan antara anak laki�laki dan anak 
perempuan  dua berbanding satu. Akan tetapi, dalam bidang 
perkawinan, wanita sebagai istri berhak menerima, sedang 
laki�laki sebagai suami berkewajiban memberi nafakah.43 
Dalam kaitannya dengan menerima hibah, tak ada bedanya 
antara anak laki�laki dan anak perempuan. Anak juga 
mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah yang cukup 
bagi kelangsungan hidupnya, dari  orang tua yang dalam 
hal ini dari bapaknya, bukan dari ibunya. Dalam hal ini ibu 
secara hukum tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah 
ini.       

Hak berikutnya bagi anak adalah hak untuk tetap 
berada dalam fithrah Allah. Dalam kaitannya dengan ini 
walaupun orang tua mempunyai pengaruh untuk 
menyimpangkan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tetapi 
kalau itu dilakukan berarti hak anak untuk tetap berada 

�������������������������������������������������
42 Surat al�Nisa` ayat 11. 
43 Surat al�Nisa` ayat 34. 
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dalam kefithrahannya telah terabaikan. Lebih jauh anak 
juga punya hak untuk mendapatkan warisan potensi genetik 
psikhis yang baik dari kedua orang tuanya. Ini berarti orang 
tua harus selalu memelihara diri dari segala bentuk prilaku 
buruk yang akan punya pengaruh terhadap pembentukan 
gen psikis yang akan diwariskan kepada anak�anak mereka. 
Orang tua berkewajiban mempersiapkan keturunannya 
menjadi generasi yang tangguh, dengan cara menjaga diri 
mereka sendiri dari berbagai prilaku buruk, dalam arti 
mereka harus bertakwa dan bersikap tegas untuk tetap 
dalam ketakwaannya.44 

Tidak kalah pentingnya dengan hak�hak di atas 
adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang 
tuanya.45 Sumber kasih sayang adalah Allah. Bacaan 
�����	���harus dipahami bahwa atribut �	
+������dan��	

+����� tidak hanya mengandung muatan teologis, tetapi 
juga teleologis. Artinya atribut teologis tersebut juga harus 
diaplikasikan manusia dalam hidup sosialnya, termasuk 
juga kepada anak�anak mereka, dalam bentuk kasih sayang. 
Penelitian membuktikan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kurangnya perolehan kasih sayang pada 
waktu kanak�kanak dengan berbagai prilaku asosial pada 
masa mereka dewasa. 

Berikutnya adalah hak anak untuk mendapatkan 
keadilan dari orang tua. Untuk ini segala bentuk pemberian 

�������������������������������������������������
44 Surat al�Nisa` ayat 9.  
45 Sebagaimana diriwayatkan aleh al�Thabrani, bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: .�����������	���������������������������
���������� ���
���� ���	� �����������!�� ���� ����� �������������

��
��������������������**��������!% 



60 | ����������	
������
������
�
������ 

�

orang tua kepada anaknya harus berdasarkan prinsip 
keadilan.46 Keadilan dalam hal ini tidak harus diartikan 
pemberian secara sama persis satu sama lain. Pemberian 
harus dikaitkan dengan keadaan anak secara obyektif, yang 
besar misalnya diberi baju besar dan yang kecil, baju kecil, 
tetapi kualitasnya harus relatif sama.  

Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan 
pendidikan secara layak. Nabi menjelaskan bahwa sebagian 
dari kewajiban bapak ialah memberi nama yang baik, 
mendidik sopan santun, mengajari menulis, berenang, 
memanah,  menafkahi dengan nafkah yang  baik, serta 
mengawinkankan jika cukup umur.47  

 

1+����	�	����

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan sebagai berikut. 
Bahwa dalam perspektif Islam, anak dilahirkan dalam 
keadaan fithrah, yakni memiliki potensi dasar 
kecenderungan pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan, 
sebagai implikasi adanya ikatan primordial dengan Allah 
yang berupa ketauhidan. Disamping itu, mereka juga 

�������������������������������������������������
46 Banyak hadits tentang perintah berlaku adil terhadap anak�

anak satu sama lain, antara lain riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan al�
Nasa`I dari Nu’man bin Basyir yang menyatakan bahwa Nabi saw. 
bersabda ��������� ���		��� � ��������� ���
���� �	���;�� ���������
���		����������������
�����	���;��������������		����������������


���� �	���;� � Disamping riwayat ini, juga terdapat berbagai riwayat 
Bukhari, Muslim.�Lihat al�Syaukani, '��	� �	
��������  Juz VI, Beirut: 
Dar al�Kutub al�‘Ilmiyah, hal 6. 

47 Hadits riwayat al�Hakim. Hadits senada juga diriwayatkan al�
Najjar (Cet 1984 jilid 2 hlm 411). 
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mendapatkan warisan potensial genetika psikis 
kebaikburukan dari orang tua, yang dalam aktualisasinya 
sepenuhnya berada dalam wilayah �������		 anak itu sendiri.  
Anak juga memiliki hak�hak yang harus mendapatkan 
perhatian optimal dari orang tua, baik hak kebendaan 
maupun hak immaterial. Hak�hak tersebut harus direspon 
dengan paradigma tauhid, sehingga tidak terjadi perlakuan 
destruktif dan eksploitatif, yang selalu berarti pengabaian 
terhadap hak�hak mereka.  

 

 

[\]ZـXاب أRST وهللا  

 

Malang, 18 R. Akhir 1437 H� 28 Januari 2016 M 
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Masyarakat�negara modern yang dicirikan sebagai 
masyarakat�negara sejahtera berusaha untuk mewujudkan 
kesejahteraan warganya dengan memenuhi hak�hak mereka. 
Pemenuhan hak�hak warga   dilakukan dengan memberikan 
perlindungan terhadap mereka. Sesuai dengan asas legalitas 
dalam penyelenggaraan negara, negara membuat peraturan 
perundang�undangan untuk menjamin terlaksananya 
pemberian perlindungan tersebut. Di Indonesia 
perlindungan hak�hak warga negara secara umum diatur 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Dalam UU ini sebenarnya sudah ada bagian (bagian 
kesepuluh) yang mengatur perlindungan hak�hak anak. 
Karena aturan UU itu belum menjamin perlindungan yang 
menyeluruh, maka kemudian dibuat UU khusus yang 
mengaturnya, yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Meskipun demikian pelaksanaan 
perlindungan anak di Indonesia secara menyeluruh tidak 
cukup didasarkan pada dua UU ini, tapi juga harus 
didasarkan pada peraturan perundang�undangan lain yang 
berkaitan dengannya seperti UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak 
diberi pengertian: “segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak�haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
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berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (ps 1 angka 
2). Makalah ini berusaha untuk merumuskan fikih 
perlindungan anak menurut pengertian ini berdasarkan 
kedua UU di atas (UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 
Tahun 2002) yang menurut Shubhi Mahmashani juga 
menjadi sumber fikih di samping al�Qur’an dan hadis yang 
telah disepakati sebagai sumbernya (Shubhi Mahmashani, 
1952: 175). 

       

��)%���*�

Perlindungan anak dalam tradisi Islam dapat 
dirujukkan pada hadlanah. Dalam bahasa Arab istilah ini 
dibentuk dari ���	�� yang berarti bagian tubuh di bawah 
ketiak sampai pinggang. Ketika digunakan sebagai kata 
kerja untuk burung ���	�� berarti mengerami dan untuk 
manusia berarti “mengempit” atau menggendong di 
samping. Kemudian mengenai penggunaannya sebagai 
istilah dalam  fikih, para ulama memberi definisi yang 
menyatakan ruang lingkup yang berbeda. Sebagian mereka, 
seperti yang diketahui dari definisi yang disebutkan dalam 
1�<,��� 8������ �	
��*���<� menegaskan cakupan yang 
sempit, yakni ���������	� ��	��=pengasuhan anak 
(Muhammad Rawwas Qal’ahji, 1985: 181).  

Cakupan yang bisa dikatakan lebih luas dari definisi 
ini adalah cakupan “pemeliharaan anak” sebagai 
implementasi dari hadlanah yang diatur dalam Kompilasi 
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Hukum Islam (KHI). Kitab rujukan Pengadilan Agama di 
Indonesia ini mengatur pemeliharaan anak meliputi: 
pemeliharaan anak (ps 105), mewakili  anak dalam segala 
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Ps 98 
ayat 2), penyusuan anak (ps 104), dan merawat dan 
mengembangkan harta anak (ps 106). 

Adapun sebagian yang lain menyebutkan ruang 
lingkup yang luas, seperti para fakih yang disebut as�Sayyid 
Sabiq telah mengengemukakan definisi hadlanah 
sebagaimana berikut: 

Para fakih mendefinisikan hadlanah sebagai ungkapan 
untuk menyebut pelaksanaan pemeliharaan anak laki�laki 
atau perempuan atau orang yang kurang akal (memiliki 
kebutuhan khusus=�	
��<���! yang tidak/belum �����$ 
(tidak mampu membedakan apa yang bermanfaat dari apa 
yang madlarat)  tidak/belum mandiri dalam mengurus diri 
sendiri, memperhatikan apapun yang membuat mereka 
mendapatkan maslahat, menjaga mereka dari apapun yang 
membuat mereka tidak nyaman dan mengalami madlarat 
dan mendidik baik jasmani, rohani maupun akal mereka, 
supaya mereka kuat menanggung dan mengemban beban 
dan tanggungjawab (tugas�tugas) kehidupan (As�Sayyid 
Sabiq, II: 288).  

Definisi rinci yang dikemukakan Sabiq ini luas, 
tidak hanya meliputi pengasuhan dan pemeliharaan, tapi 
juga pembinaan dan pendidikan anak. Disamping itu 
keluasan tersebut juga mencakup tujuan hadlanah. 
Kerincian dan keluasan definisi ini secara subtantif sejalan 
dengan definisi perlindungan anak yang disebutkan dalam 
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ps 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak di atas. 

 

�2���

Secara teologis perlindungan anak dalam perspektif 
fikih setidak�tidaknya dapat didasarkan pada dalil dua ayat. 
Pertama, QS at�Tahrim, 66: 6.  

$ pκš‰r' ‾≈tƒ t Ï�©�$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö�ä3|¡à�Ρr& ö�ä3‹Î=÷δr& uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äοu‘$ yfÏtø:$#uρ $pκö� n=tæ îπs3Í× ‾≈n=tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ 

öΝèδt�tΒr& tβθè=yèø�tƒuρ $ tΒ tβρâ÷s�÷σãƒ ∩∉∪     

Hai orang�orang yang beriman, jagalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu. Penjaganya malaikat�malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan�Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Dalam ayat ini ada perintah kepada orang�orang  beriman 
untuk menjaga diri dan keluarga dari  neraka. Perintah  itu 
dikemukakan dengan kata *� yang dibentuk dari ��*����  
(kata kerja: ��*�
��*�! yang menurut al�Ashfahani berarti 
menjaga sesuatu dari segala yang membuat tidak nyaman 
dan mengalami madlarat (Al�Ashfahani, t.t.:568). 
Penjagaan demikian dapat dilakukan dengan melindungi 
yang dijaga dari segala gangguan dan madlarat. Di samping 
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itu juga dapat dilakukan dengan memberi kekuatan kepada 
yang dijaga untuk menghindari segala gangguan dan 
madlarat. Pengertian kedua ini dipahami dari �����*�*�

��*���� yang akar katanya �
*
�� sama dengan *����� 
(kata kerja: *�����
��*��!. "����*�* ini menunjukkan 
bahwa ��*���� itu dilakukan dengan memberi *������ 
kekuatan. 

 Keluarga yang diperintahkan untuk dijaga dalam 
ayat itu disebut dengan ��	 yang arti asalnya adalah orang 
yang menjadi induk dan menyediakan tempat tinggal. 
Kemudian istilah itu digunakan untuk menyebut orang yang 
menginduk berdasarkan kekerabatan (nasab) atau agama 
atau ikatan yang lain seperti profesi, rumah tempat tinggal 
dan negara (Al�Ashfahani, t.t.: 25). Q.S. at�Tahrim, 66: 6 di 
atas merupakan kelanjutan dari ayat�ayat sebelumnya yang 
berbicara tentang keluarga. Karena itu pengertian ��	 dalam 
ayat itu adalah  keluarga yang memiliki hubungan atau 
ikatan kekerabatan, baik yang sama�sama bertempat  di satu 
rumah tempat tinggal maupun tidak. Dengan demikian anak 
menjadi cakupan pengertian  dalam ayat tersebut. 

 Penjagaan keluarga diperintahkan untuk 
menghindarkan mereka dari neraka. Telah diketahui,  
neraka adalah tempat di akhirat yang disediakan  bagi 
orang�orang kafir yang tidak diterima Allah ketika mereka 
kembali kepada�Nya. Hal ini berarti bahwa perintah 
tersebut  harus dilaksanakan dengan menjaga keluarga 
supaya dapat masuk surga. Kehidupan di surga  dalam an�
Nahl, 16: 97 disebut sebagai ������ ���������� kehidupan 
yang baik: 
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ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã $ [sÎ=≈|¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδuρ ÖÏΒ÷σãΒ …ç' ¨Ζt�Í‹ósãΖn=sù 

Zο4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈ΨtƒÌ“ôfuΖs9uρ Νèδt�ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∠∪      

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki�laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 
Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan. 

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kehidupan yang baik pasti 
diberikan Allah kepada baik laki�laki maupun perempuan 
yang melakukan amal saleh �>���	�����	����! dan menjadi 
mukmin ���� ����� ��<�����!% Dengan demikian 
pelaksanaan perintah menjaga keluarga supaya terhindar 
dari neraka dan masuk surga yang merupakan kehidupan 
baik di akhirat tersebut adalah dengan menjaga mereka  
supaya    beramal saleh dan menjadi mukmin.  

 Dalam penggunaan al�Qur’an, menurut al�
Ashfahani, ���	�� dapat berarti �	�����������<�� dan �	����	�
������ lawan dari buruk (baik) dan lawan merusak 
(membangun) (Al�Ashfahani, t.t.: 292). Berdasarkan ini 
pengertian amal saleh adalah perbuatan baik yang 
membangun. Jadi untuk dapat disebut amal saleh, satu 
perbuatan tidak cukup hanya baik saja, ia juga harus positif 
membangun atau memperbaiki kehidupan. Kemudian ���

�������<����� merupakan kata benda yang dalam bahasa 



����������	
������
������
�
������ | 69  

�

pengertiannya lebih kuat daripada kata kerja, seperti orang 
yang melakukan perbuatan menulis tidak otomatis 
merupakan seorang penulis. Berdasarkan ini pengertian 
ungkapan itu bukan hanya orang beriman, tapi orang yang 
iman telah menjadi kepribadiannya atau bagian yang tidak 
terpisahkan darinya. Di antara karakteristik orang yang 
imannya kuat seperti ini, yang telah umum diketahui,  
adalah tidak berorientasi pada diri sendiri karena telah 
dapat melampaui dirinya sendiri. Orang yang dapat beramal 
saleh dan menjadi mukmin demikian tidak hanya 
mendapatkan kehidupan baik di akhirat, tapi juga memiliki 
kehidupan baik  di dunia. Dengan memperhatikan Islam 
sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (Q.S. al�Anbiya’, 
21: 107) yang memberikan kebaikan nyata bagi mereka, 
dapat diyakini bahwa kehidupan baik di dunia dan akhirat 
merupakan maksud dari ������ ��������� yang dijelaskan 
dalam an�Nahl, 16: 97. 

Dari uraian ini jelas bahwa perlindungan anak wajib 
dilakukan dalam keluarga. Kewajiban ini secara eksternal 
harus dilaksanakan dengan melindungi anak dari segala 
gangguan yang menghalangi mereka untuk dapat beramal 
saleh dan menjadi mukmin. Di samping itu secara internal 
juga harus dilaksanakan dengan memberi kekuatan kepada 
mereka supaya  memiliki kapasitas menjadi orang  yang 
hidup dengan dua kualitas itu sehingga memperoleh 
kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Karena ruang 
lingkupnya demikian, pelaksanaan kewajiban ini sudah 
barang tentu tidak hanya berhubungan dengan kehidupan 
raga dan jiwa anak, tapi juga dengan kehidupan sosial 
mereka.          
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Berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga 
ini telah populer diketahui bahwa ada hadis Nabi yang 
menganjurkan untuk mendidik anak untuk melakukan 
shalat: 

مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل 

َدُ�مْ  ُ�ُروا وََسل

َ
ْوال

َ
ةِ  أ

َ
ال  بِا ص

ْ%نَاءُ  وَُهمْ 
َ
ُ*وُهمْ  ِس(ِ)َ  َسبْعِ  أ ْ%نَاءُ  وَُهمْ  َعلَيَْها َواْ+ِ

َ
 قُواَوفَر/  َعْ.ٍ  أ

َمَضاِجعِ  2ِ  ب1َْنَُهمْ 
ْ
  ا 

Perintahlah anak�anakmu untuk melakukan shalat ketika 
mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka (supaya mau 
melakukan shalat) ketika mereka berusia 10 tahun serata 
pisahkanlah tempat tidur mereka (HR Abu Dawud)  

Dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika anak berusia 7 
tahun, ia diperintah untuk melakukan shalat. Kemudian 
ketika berusia 10 tahun dia belum mau melakukannya, 
maka diperintahkan untuk memukulnya.    Anjuran hadis 
ini tidak berarti membenarkan kekerasan dalam pendidikan 
anak, tapi menunjukkan ketegasan dalam pelaksanaannya. 
Hal ini karena dalam pandangan para ulama, pemukulan 
anak yang dibolehkan itu adalah pemukulan yang tidak 
membuat cidera ��	������ ������� ����������!% Pemukulan 
ini digambarkan dengan pemukulan menggunakan ujung 
kain yang tidak dilipat�lipat.  

Ketegasan dalam pendidikan shalat itu bisa diyakini 
berhubungan dengan dimensi sosialnya.  Dimensi sosial 
dari shalat bisa dipahami dari rukun atau praktiknya yang 
diawali dengan takbir ( ُ_َacَْأ ُdَأ) dan diakhiri dengan salam 
( ُeُf\cَ_ََ]هللاِ َو ُhiَjَْوَر RْlُmَْSTَ َُمop[ا). Rukun atau praktik ini 
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menunjukkan bahwa memuja Allah itu buahnya adalah 
menebarkan damai, rahmat dan berkat Allah. Jadi, muslim 
yang sejati itu adalah muslim yang dari salat yang 
dilaksanakannya setiap hari, ia dapat memperoleh hikmah 
menjadi orang yang menebarkan damai, rahmat dan berkat�
Nya dalam kehidupan nyata di tengah�tengah 
masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan shalat ini 
bertujuan supaya anak kelak menjadi muslim sejati yang  
mewujudkan hikmah shalat  itu. Dari perspektif  Islam 
Rahmatan lil ‘Alamin hikmah shalat demikian sebenarnya 
merupakan pelaksanaan amal saleh dan menjadi mukmin  
untuk mewujudkan ���������������% 

Kedua, QS an�Nisa’, 4: 9: 

|"÷‚u‹ø9uρ š Ï�©�$# öθs9 (#θä.t�s? ôÏΒ óΟÎγÏ�ù=yz Zπ −ƒÍh‘èŒ $ ¸�≈yèÅÊ (#θèù%s{ 

öΝÎγøŠn=tæ (#θà)−Gu‹ ù=sù ©!$# (#θä9θà)u‹ ø9uρ Zωöθs% #́‰ƒÏ‰y™ ∩∪      

Hendaklah orang�orang takut kepada Allah jika  
meninggalkan di belakang mereka anak�anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

Ayat ini memerintahkan supaya orang�orang tidak memiliki 
keturunan yang lemah dengan ungkapan “hendaknya orang�
orang takut jika meninggalkan di belakang mereka 
keturunan yang lemah yang mengkhawatirkan mereka”. 
Dapat diyakini ungkapan ini digunakan dengan maksud 
tertentu. Takut dalam ayat itu disebut dengan ������� 



72 | ����������	
������
������
�
������ 

�

(kata kerja: �������
������! yang menurut al�Ashfahani 
berarti ketakutan yang disertai rasa menghargai yang pada 
umumnya dikarenakan mengetahui kehebatan yang ditakuti 
(Al�Ashfahani, t.t.: 149). Ini berarti meninggalkan 
keturunan yang lemah pasti menimbulkan akibat hebat 
dalam pengertian fatal mengakibatkan musnahnya penerus 
sehingga harus dihindarkan.  

Sasaran perintah ���������! dalam ayat itu disebut 
orang�orang ��	
	��$���!� yang maksudnya menurut az�
Zamakhsyari adalah para pengampu atau wali (Az�
Zamakhsyari, I, t.t.: 504)% Namun berdasarkan arti 
umumnya, penyebutan ini dapat menunjukkan bahwa 
sasarannya bukan sekedar individu, tapi kelompok orang 
mulai dari unit terkecil sampai dengan unit terbesar 
masyarakat. Kelompok ini  dapat meliputi: keluarga, umat 
(komunitas yang baik), masyarakat, bangsa negara dan 
bangsa manusia.  

Kemudian ungkapan “meninggalkan di belakang 
mereka”, berdasarkan realitas kehidupan yang terus 
berlangsung, dapat dipastikan berhubungan dengan   
dengan waktu, bukan tempat. Ungkapan ini menunjukkan 
bahwa keturunan tidak lemah yang ditinggalkan adalah 
keturunan di sepanjang kehidupan. Selama kehidupan di 
alam semesta ini masih ada, keturunan itu masih eksis 
bertahan. Jadi mereka tidak hanya eksis sampai tujuh 
keturunan seperti biasa didengar, tapi terus eksis sampai 
dengan akhir kehidupan di alam semesta ini. Hatta jika 
“bangsa manusia” dapat hidup di luar bumi setelah tidak 
layak huni atau hancur dengan migrasi ke planet lain yang 
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memiliki suhu sama bumi yang berdasarkan penelitian 
astronomi  diklaim telah berhasil ditemukan.  

Ungkapan “meninggalkan di belakang mereka” 
dalam ayat itu didahului kata 	��% Dalam bahasa Arab 	�� 
merupakan keterangan syarat untuk waktu lampau dan akan 
datang. Ketika digunakan untuk waktu akan datang, kata itu 
berarti �� (apabila), yang tidak menunjukkan makna tidak 
akan terjadi (seandainya). Penggunaan kata 	�� sebagai 
keterangan syarat untuk waktu yang akan datang pada 
umumnya ditunjukkan dengan kata di belakangnya adalah 
kata kerja yang secara makna menunjukkan waktu yang 
akan datang, seperti dalam ayat itu (meninggalkan di 
belakang mereka), bukan secara bentuk  atau ��<	� �	


���	���< (Mushthafa al�Ghulayaini, II, 1984:259). Sebagai 
keterangan syarat, 	�� membutuhkan jawab, yang dalam 
ayat tersebut adalah ���	�� dari �	
	��$��� (orang�orang) 
yakni, sifat dan keadaan mereka (Az�zamakhsyari, I, t.t.: 
504). Jadi penggunaan keterangan syarat ini menunjukkan 
bahwa pihak�pihak yang menjadi sasaran perintah ayat 
tersebut mulai dari individu dan keluarga sampai bangsa, 
bahkan umat manusia, memperhatikan sifat dan keadaan 
mereka jangan sampai menyebabkan keturunan mereka 
menjadi generasi yang lemah. Inilah tampaknya yang 
menjadi alasan mengapa ayat itu diakhiri dengan dua 
perintah untuk bertakwa dan  berkata benar yang sebenar�
benarnya. Maksudnya mereka harus hati�hati, kritis dan 
penuh perhitungan dalam memberikan perlindungan 
keturunan generasi penerus, yang dalam konteks Indonesia 
dan dunia sekarang, harus dilakukan dengan 
memperhatikan alam dan lingkungan hidup mereka.     
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Dari penjelasan dua ayat di atas dapat diturunkan empat 
prinsip perlindungan anak yang dipahami dari pembicaraan 
al�Qur’an tentang anak�anak, khususnya anak yatim yang 
jelas�jelas membutuhkan perlindungan, sebagai berikut: 

Pertama, memuliakan (��?�) 

Anak adalah manusia yang harus diperlakukan sesuai 
dengan kemanusiaannya tanpa melihat fisik dan status 
sosialnya. Dalam al�Quran dinyatakan: 

āξx. ( ≅t/ āω tβθãΒ Ì� õ3è? zΟ‹ÏK u‹ø9$# ∩⊇∠∪   

Sekali�kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak 
memuliakan anak yatim (al�Fajr, 89: 17) 

Kedua, Keberpihakan 

Anak adalah warga yang lemah (�	�<���<) atau dilemahkan 
(������	<����) yang membutuhkan keberpihakan dari 
individu, keluarga, masyarakat,  negara dan umat manusia. 
Hal ini dapat dipahami dari surat al�Ma’un. 

Ketiga, keadilan  

Sebagai warga masyarakat, anak  memiliki hak untuk 
diperlakukan  secara proporsional dan setara dengan warga 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi yang dialaminya. 
Hal ini ditegaskan dalam al�Quran: 
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y7tΡθçGø� tGó¡o„uρ ’Îû Ï!$|¡ÏiΨ9$# ( È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏGø� ãƒ £ÎγŠÏù $tΒ uρ 4‘n=÷Fãƒ 

öΝà6ø‹n=tæ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ’Îû ‘yϑ≈ tGtƒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# ÉL≈ ©9$# Ÿω £ßγtΡθè?÷σè? $tΒ 

|=ÏGä. £ßγ s9 tβθç6xîö� s?uρ βr& £èδθßsÅ3Ζs? tÏ� yèôÒtFó¡ßϑø9$# uρ š∅ÏΒ 

Èβ≡t�ø�Èθø9$# χr&uρ (#θãΒθà) s? 4’yϑ≈ tFu‹ù=Ï9 ÅÝó¡É) ø9$$Î/ 4 $tΒ uρ (#θè=yèø� s? ôÏΒ 9� ö�yz 

¨βÎ*sù ©!$# tβ% x. Ï' Î/ $VϑŠÎ=tã ∩⊇⊄∠∪   

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. 
Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran 
(juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu 
tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan 
untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan 
tentang anak�anak yang masih dipandang lemah. Dan 
(Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak�anak 
yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahuinya (Q.S. an�Nisa’, 4: 127) 

Keempat, Memberikan kebaikan nyata (���?�) 

Sebagai warga,  anak berhak mendapatkan kebaikan 
yang diberikan untuk mengatasi masalahnya secara 
fungsional. Hal ini ditegaskan dalam al�Quran:  

* (#ρ ß‰ç6ôã$# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Î� ô³è@ Ï' Î/ $\↔ø‹x© ( Èøt�Î�≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/uρ 

4’n1 ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9$# uρ ÈÅ3≈ |¡yϑø9$# uρ Í‘$pgø: $# uρ “ÏŒ 4’n1 ö� à)ø9$# Í‘$pgø: $# uρ É=ãΨàfø9$# 



76 | ����������	
������
������
�
������ 

�

É=Ïm$¢Á9$# uρ É=/Ζyfø9$$Î/ Èø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9$# $tΒ uρ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& 3 ¨βÎ) ©!$# 

Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ # �‘θã‚sù ∩⊂∉∪   

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan�
Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu�bapa, karib�kerabat, anak�anak yatim, orang�
orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 
dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong.” 
(Q.S. an�Nisa, 4: 36) 

��(,��(����(��

Perlindungan anak tidak bisa tidak harus 
dilaksanakan dengan memenuhi hak�hak anaknya. Hak�hak 
itu dalam fikih kontemporer dirumuskan meliputi  (Abdel 
Rahim Omran, 1991): 

•� Hak  sebagai keturunan yang bebas dari cacat 
hukum dan lain�lain 

•� Hak untuk Hidup  

•� Hak untuk legitimasi dan nama yg baik  

•� Hak mendapat ASI, papan, pangan, pemeliharaan 
kesehatan 

•� Hak  mendapatkan kamar tidur tersendiri dari yg 
lain  

•� Hak  untuk mendapatkan masa depan yg aman  

•� Hak mendapatkan pendidikan agama dan 
Pengembangan kemampuan yang baik  

•� Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan olah raga 
dan bela diri  
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•� Hak bergaul secara setara secara antara saudara 
laki�laki dan saudara perempuan.  

•� Hak mendapatkan nafkah  yang halal 

Hak�hak anak yang dirumuskan dalam fikih itu 
sejalan dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam 14 pasal (52�66)  
dengan ada penegasan bahwa hak anak adalah hak asasi 
manusia dan untuk kepetingannya hak itu diakui dan 
dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan (pasal 
66: 2). Dalam UU itu  hak�hak anak diatur sebagai berikut: 

1.� Hak atas perlindungan orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara; 

2.� Hak hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf hidup; 

3.� Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan; 
4.� Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan 
orangtua atau wali; 

5.� Hak untuk mengetahui siapa orangtuanya; 
6.�  Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, 

dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya 
oleh orangtua dan walinya sampai dewasa. Apabila 
orangtua tidak mampu membesarkan dan 
memelihara anaknya dengan baik, maka anak 
boleh diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang 
lain sesuai dengan ketentuan perundang�undangan 
yang berlaku. 



78 | ����������	
������
������
�
������ 

�

7.� Hak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali 
berdasarkan keputusan pengadilan jika kedua 
orangtua telah meninggal atau karena suatu sebab 
yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai orangtua; 

8.� Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, 
penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan 
seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau 
walinya atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawah atas pengasuhan anak tersebut; 

9.� Hak untuk tidak dipisahkan dari orangutanya 
secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah 
yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 
demi kepentingan terbaik bagi anak; 

10.� Hak untuk mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat 
kecerdasannya. 

11.� Hak untuk mencari, menerima dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan 
usianya demi pengembangan dirinya sepanjang 
sesuai dengan nilai�nilai kesusilaan dan kepatutan; 

12.� Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak 
sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan dirinya. 
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13.� Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial secara layak sesuai dengan 
kebutuhan fisik dan mental spiritualnya; 

14.� Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa 
peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial 
dan peristiwa lain yang mengandung unsur 
kekerasan; 

15.� Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 
membahayakan dirinya, sehingga dapat 
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, 
kehidupan sosial dan mental spiritualnya; 

16.� Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 
perdagangan anak serta dari berbagai bentuk 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lainnya; 

17.� Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi; 

18.� Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum. 

Di samping aturan umum itu dalam UU tersebut 
juga ada aturan khusus untuk anak berkebutuhan khusus 
dan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan anak 
berkebutuhan khusus ditentukan bahwa setiap anak yang 
cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, 
pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara 
untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan 
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kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Kemudian untuk anak pelaku tindak pidana 
ditentukan sebagai berikut: 

1.� Hukuman mati atau hukuman seumur hidiup tidak 
dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang 
masih anak; 

2.� Penangkapan, penahanan atau pidana penjara bagi 
anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum 
yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan 
sebagai upaya terakhir; 

3.� Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan 
pribadi sesuai dengan usianya dan harus 
dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi 
kepentingannya; 

4.� Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum  
yang berlaku; 

5.� Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
untuk membela diri dan memperoleh keadilan di 
depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak 
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 
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