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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan anak telah diatur didalam UU No. 35 Tahun

2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan

menekankan prinsip-prinsip Non diskriminasi, kepentingan terbaik

bagi anak, menghargai pendapat anak dan Hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan. Implementasi perlindungan

hukum terhadap anak dalam kasus bullying dikaitkan dengan prinsip

restorative justice sudah diterapkan, dan menurut hasil wawanvcara

dengan Bapak Joko selaku Sekretaris P2TP2A bentuk perlindungan

anak yang diberikan yaitu berupa upaya preventif dengan cara

mensosialisasikan dampak bullying bekerjasama dengan sekolah dan

di setiap kecamatan, lalu ada pula upaya preventif dengan cara

memberikan pelrindungan psikologis dan pendampingan hukum.

Bentuk perlindungan terhadap anak disekolah yang telah dilaksanakan

berupa bimibingan konseling secara  rutin bagi korban bullying, dan

bagi pelaku diberikan sanksi seperti penambahan tugas dan skorsing

jika perbuatannya sangat melanggar aturan sekolah. Kasus bullying

sendiri yang terjadi di sekolah tidak ada yang sampai ke ranah hukum,
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karena pihak sekolah dan lembaga terkait masih mampu

menyelesaikan masalah bullying dengan kebijakannya masing-masing.

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang dikaitkan

dengan prinsip restorative justice di anggap efektif dalam

maenyelesaikan masalah karena dengan prinsip ini dari masing-

masing pihak bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan

berdamai. Bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah yaitu

bullying secara verbal yakni memanggil nama orang tua dan mengejek

karena warna kulit dan bentuk tubuhnya. Tetapi masih ada pula yang

tidak memberikan sanksi kepada pelaku karena dirasa masalah sudah

selesai.

2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan perlindungan hukum

ini adalah adanya lembaga khusus anak yaitu P2TP2A untuk lebih

memerhatikan persoalan anak. Adanya kebijakan mengenai sekolah

ramah anak, dengan beberapa standart yang harus terpenuhi agar

sekolah menjadi sekolah ramah anak, relevansinya antara bullying dan

sekolah ramah anak sangat berkesinambungan karena bullying

merupakan suatu tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak

khususnya disekolah, untuk mencapai sekolah ramah anak maka

sekolah tersebut harus bisa memenuhi hak-hak anak lalu

menindaklanjuti kasus-kasus yang sering terjadi disekolah salah

satunya bullying, karena bagaimanapun sekolah seharusnya menjadi

tempat yang aman bagi anak dan dapat menjauhkan anak dari
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kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor penghambat dalam

mengimplementasikan perlindungan hukum ini karena kurangnya

sosialisasi yang berkaitan dengan bullying, lalu kurangnya

pemahaman guru mengenai keadilan restoratif, masih ada sekolah

yang tidak terlibat kerjasama dengan P2TP2A, dalam beberapa hal

dirasa kurang kooperatifnya orang tua siswa dalam menyelesaikan

masalah. Dan sanksi yang kurang tegas sehingga tidak membut efek

jera bagi pelaku di beberapa sekolah.

B. Saran

1. Harus melaksanakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta

manfaatnya secara merata. Tujuannya, peningkatan kesadaran setiap

anggota masyarakat dan aparat pemerintah, untuk ikut serta dalam

penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan

berbagai cara sebagai pengamalan Pancasila berdasarkan UUD 1945.

Khsusunya, dalam pelaksanaan sistem peradilan anak dan penerapan

undang-undang peradilan anak dan dampak bullying.

2. Untuk pelaksanaan yang disebutkan diatas disarankan agar

memanfaatkan setiap kesempatan dan sarana komunikasi massa serta

pendidikan formal dan non formal, secara terarah, terencana dan

terkoordinasi. Agar pengajaran hukum perlindungan anak
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dikembangkan sebagai pendukung pelaksanaan perlindungan anak

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

3. Disekolah dibuat kebijakan anti bullying dengan membuat tim khusus

gerakan anti bullying yang melibatkan guru dan siswa, agar siswa

lebih mengetahui setiap dampak dari perbuatannya.

4. Mengenai kebijakan sekolah ramah anak, maka seharusnya

pemerintah tidak hanya menawarkan atau mensosialisasikannya saja

tanpa terjun lagsung ke lapangan melihat situasi dan kondisi di setiap

sekolah. Sebaiknya Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi

agar sekolah ramah anak ini tidak hanya di sekolah tertentu tetapi juga

semua sekolah yang ada di sukabumi agar sesuai dengan UU

perlindungan anak mengenai menjauhkan anak dari tindak kekerasan

dan diskriminasi.


