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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT berfirman, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia.”

(QS. AL-Kahfi:46).1 Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang

melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Kekerasan yang sering terjadi

terhadap anak, dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Anak yang

menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi

juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat

memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak

bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan

bahkan pemerintah sendiri (aparat penegak hukum dan lain-lain).2

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan

kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Salah satu bentuk kekerasan

yang sering dialami oleh anak adalah Bullying (Perundungan). Fenomena bullying

bukanlah hal yang baru. Namun, hingga kini belum benar-benar mendapat

perhatian khusus dan ditangani secara serius. Padahal bullying adalah embrio

kekerasan.3

1Al-qur’an Surat Al-kahfi ayat 46, Yayasan Penyelenggara Penerjemah /Penafsir Alquran Revisi
Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, PT.
Sygma ExamediaArkanleema, hlm. 294
2Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung:Refika
Aditama. 2013. hlm.1
3Luthfi Arya, Melawan Bullying Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah, Mojokerto: CV.
Sepilar Publishing House, 2018, hlm. 16
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Fenomena bullying di Indonesia mungkin sudah memasuki level yang

mengkhawatirkan. Pada tahun 2018 dalam memperingati hari anak Nasional 2018,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengekspos hasil pengawasan

kasus selama 2018. Ada sembilan bidang yang merilis hasil pengawasan kasus

sepanjang 2018, salah satunya bidang pendidikan. Data bidang pendidikan, kasus

anak pelaku kekerasan dan bullying yang paling banyak terjadi. Menurut

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di tahun 2018, Dari 161

kasus, 41 kasus di antaranya adalah kasus anak pelaku kekerasan dan bullying.4

Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan

zaman sekarang adalah kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru

terhadap siswa, maupun oleh siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya kekerasan

(bullying) yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi

deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah

tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. 5

Bullying atau perundungan dikenal sebagai penggunaan kekuasaan atau

kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, suatu perilaku

mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain menjadi tidak nyaman.

bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali terjadi di sekolah. Seseorang

yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara

sengaja atau tidak sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak

fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau

4Nurita,W. 2018. Hari Anak NAsional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak. Dikutip dari
https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-
banyak/full&view=ok diakses pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 12.43.
5Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA,
2014. Hlm. 15
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berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan oleh seseorang atau

lebih.

Ada 2 alasan mengapa bullying penting dikaji. Pertama, kesadaran dan

pengetahuan akan hak dasar manusia untuk tidak menerima diskriminasi, baik

yang bersifat etnis, gender, status ekonomi, maupun agama. Kesadaran ini

mewujudkan konsep bahwa setiap individu berhak mendapatkan rasa aman dan

nyaman ketika belajar disekolah. Kedua, dampak serius yang dialami korban

maupun pelaku bullying.6 Dampak yang dialami oleh korban bullying bermacam-

macam, meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah dimana korban akan

merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga, penyesuaian sosial

yang buruk di mana korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah,

menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami

kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh

diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.7

Di Kota Sukabumi sendiri sudah banyak kasus mengenai bullying

khususnya terhadap anak. Maraknya kasus bullying di Kota Sukabumi sudah

menjadi perhatian lembaga-lembaga yang menjadi wadah pemberdayaan dan

perlindungan khusus terhadap anak, salah satu lembaga yang menaungi ini di

Kota Sukabumi adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak), adapun bentuk perlindungan bagi korban bullying yaitu

pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Banyak orang yang sampai

saat ini belum memahami apa itu bullying, banyak yang meremehkan dan

6Lutfi Arya, Op.Cit., hlm. 22
7Ibid., hlm. 16
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menganggap bullying itu suatu hal yang biasa dan wajar.8 Tetapi saat ini pelaku

bullying bisa dikenakan sanksi karena dianggap telah melakukan kekerasan.

Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut

UU perlindungana anak, bullying adalah tindak pidana.9

Dalam kasus yang didasari oleh anak sebagai pelakunya atau anak yang

menjadi korbannya, maka UU SPPA No. 11 tahun 2012 menerapkan keadilan

restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu proses penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif ini dimaksudkan untuk melindungi

kepentingana anak, terutama korban dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip ini menekankan peran aktif dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan

keluarga korban dalam penyelesaian masalah. Melalui Prinsip restorative justice

ini mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah

menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

penyelesaian perkara.

Proses pemulihan menurut konsep keadilan restoratif adalah melalui

diversi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses

alternatif penyelsaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum

selanjutnya dan untuk dukungan omunitas, disamping itu pengalihan bertujuan

8Wawancara dengan Bapak Joko selaku Sekretaris P2TP2A Kota Sukabumi pada tanggal 12 maret
2019
9Boris Tampubolon, 2017. Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak.
Dikutip dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a0d75f6d984/aspek-pidana-dan-perdata-
dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/ diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 22.21 WIB
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untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat

menimbulkan stigmatisasi.10

Tahun Jumlah Ciri
korban

Bentuk
kekerasan

Tempat
kejadian

Jenis
penanganan

Usia

2017 262 0-17 Fisik Lainnya Penanganan
pengaduan

2018 246 0-17 Psikis lainnya Penanganan
pengaduan

Table I Data P2TP2A Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data P2TP2A Kota Sukabumi menyebutkan, dari tahun 2017

sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan angka kekerasan, tetapi dari

tahun ke tahun anak masih menjadi sasaran kekerasan dengan bentuk kekerasan

antara lain fisik dan psikis yang paling sering terjadi. Tempat kejadian

berlangsungnya kekerasan yaitu di tempat lainnya dengan maksud selain dirumah

dan tempat bekerja, tidak menutup kemungkinan berdasarkan data diatas

kekerasan terjadi di lingkungan sekolah.

Menurut Walikota Sukabumi kasus kekerasan yang sering terjadi diantaranya

bullying dan diskriminasi terhadap anak. Sebabnya, hal tersebut bisa terjadi kapan

saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu perlu di sosialisasikan ke sekolah-

sekolah agar bisa memantau siswanya untuk tidak melakukan bullying atau

diskriminasi.11 Ironisnya lagi sebagian masyarakat kita bahkan guru sendiri

menganggap bullying sebagai hal biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu

10Wagiati soetedjo dan melani. Hukum pidana anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2013. Hlm.
135
11Muhammad Hafil. 2018. Sukabumi Tekan Kasus Kekerasan Pada Anak. Dikuitp dari
https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/19/pgtkq7430-sukabumi-tekan-kasus-
kekerasan-anak diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 13.26 WIB
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dipermasalahkan, bullying hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak

ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan

program anti bullying, tetapi dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak sudah diatur mengenai anak harus dilindungi dari tindakan

kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah.12

Diharapkan dengan diterapkannya perlindungan anak yang mengacu pada

prinsip keadilan restoratif dapat memberikan rasa tanggungjawab pada pelaku dan

mencegah stigma pada pelaku di kemudian hari, dengan menjamin hak-hak dari

anak terpenuhi dengan baik dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.13

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan judul

“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN PADA ANAK

DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DI KOTA

SUKABUMI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai

korban dalam kasus kekerasan pada anak dikaitkan dengan prinsip

keadilan restoratif di Kota Sukabumi?

12Dikutip dari https://www. Mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid-4085 diakses pada tanggal 29
April 2019 pukul 16.00 WIB
13Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhdap korban kejahatan. Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2013, hlm. 168
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perlindungan

hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus kekerasan pada anak

dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif di Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif

terhadap anak dalam kasus kekerasan pada anak di Kota Sukabumi.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip keadilan restoratif

terhadap anak dalam kasus kekerasan pada anak di Kota Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini anatara lain :

1. Manfaat Teotitis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang

hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban

dalam kasus kekerasan pada anak dikaitkan dengan prinsip keadilan

restoratif.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi karya ilmiah serta bagi

penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis
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a. Diharapkan hasil penelitian bisa berguna dalam memberikan informasi

bagi mahasiswa, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan

masyarakat mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai

korban dalam kasus kekerasan pada anak dikaitkan dengan prinsip

keadilan restoratif.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang akan digunakan

adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori

perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat

tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-
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anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.14

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dijabarkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 6 :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
bukan pembalasan.”

Proses pemulihan restorative justice melalu diversi diatur pada pasal
1 ayat 7:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

3. Teori Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya

intervensi berbagai kepentingan.15

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

14Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54
15Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 138
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Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.16

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer

di lokasi penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

dengan salah satu pihak di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak), Guru BK di sekolah terpilih untuk diteliti oleh peneliti.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian.17

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

penelitian, bersumber dari: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012

16Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 105
17Ibid., 106
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum primer

terikat lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer.18 Bahan hukum sekunder adalah

buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan

objek penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, jurnal, penelusuran

internet, surat kabar dan media online.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: 19

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan, buku, jurnal, fakta hukum, dan data dari instansi

terkait.

b. Wawancara, Penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa

pertanyaan dengan para narasumber, terkait dengan masalah yang

dibahas guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

4. Analisis Data

18Suratman dan Philips dillah, metode penelitian hukum, Bandung: Alfabet, 2014 hlm. 67
19Ibid.,
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Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data

sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang

berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan

dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif,

yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Tempatnya berlokasi di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah pusat pelayanan yang

terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang

pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis

diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang

dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa:

pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan

reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat

pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma centre), pusat

penanganan krisis perempuan (women crisis centre), pusat pelatihan, pusat

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman

(shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya20 yang beralamat di jalan

Bhayangkara No. 226, Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat

43113. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena

20Glosary Perlindungan Perempuan, Dikutip dari
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21 diakses pada tanggal 20 Mei 2019
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lembaga/dinas yang bertanggungjawab di Kota Sukabumi mengenai segala

hal tentang anak berada disini, saya bisa mendaptkan informasi berupa

data dan wawancara langsung dengan Sekretaris P2TP2A yaitu Bapak

Joko Kristianto. Dan juga beberapa sekolah berdasarkan rekomendasi dari

Bapak Joko Kristianto. Terdiri dari 2 (dua) Sekolah Menengah Atas) dan 2

(dua) Sekolah Menengah Pertama) yang ada di Kota Sukabumi. Penulis

juga mewawancarai Kepolisian Unit Pelrindungan Perempuan dan Anak di

Polres Kota Sukabumi.
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