
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya telah 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 

tunas, potensi, dan sosok yang diharapkan menjadi generasi penerus cita-cita 

pejuang bangsa, dipundak merekalah sesungguhnya diletakkan harapan akan 

terjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan lahirnya kemajuan suatu bangsa 

di masa depan. 

Semua pihak menyetujui bahwasannya peran anak (Role Of The 

Child) “Anak adalah harapan masa depan”. Akan tetapi faktanya anak-anak 

masih terus dieksploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, seperti 

anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak-anak 

dilacurkan (Prostituded Children). Kita belum mampu untuk konsisten 

menegakkan hak-hak anak, walaupun perangkat hukumnya telah tersedia. 

Ironis memang, jika hukum dengan regulasi mengenai perlindungan anak 

hanya menjadi buah bibir belaka yang hampir tidak bermakna lagi, anak 

tumbuh dan berkembang secara tidak wajar dan ini terjadi bukan di 

lingkungan tertentu saja, tetapi meluas kapan dan dimana saja. 

Di zaman modern ini, kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak 

semakin berkurang, akan tetapi tambah meningkat tahun ke tahun, Seto 
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Mulyadi atau panggilan akrabnya dipanggil Kak Seto dari Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia  telah mencatat pada tahun 2003 telah terdapat 

kasus 481 kekerasan pada anak. Dan jumlah ini meningkat menjadi 547, 

kasus pada tahun 2004 dengan 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan 

fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.
1
 Sebelumnya, 

majalah Mediaka mencatat pada tahun 1992 dilaporkan terjadi tiga juta kasus 

perlakuan keji terhadap anak-anak dibawah umur 18 tahun, dan 1.299 di 

antaranya meninggal dunia. 

Tindak kekerasan dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak 

hanya di ruang-ruang umum yang terbuka, seperti di jalanan atau di tempat 

tempat yang sepi, melainkan kasus ini juga bisa terjadi di rumah yang 

sesungguhnya merupakan tempat berlindung yang aman bagi anak-anak. Di 

rumah yang semestinya anak dapat bermain bebas, belajar atau membaca dan 

lain sebagainya, ternyata justru merupakan tempat yang aman untuk 

melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak,  baik di siang hari atau 

malam hari ketika sang anak mestinya istirahat di kamar atau ditemani orang 

tuanya, ternyata juga seringkali menjadi obyek pelecehan seksual yang 

dilakukan orang tua kandungnya sendiri.
2
 Tidak hanya itu, di sekolahan 

sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak pun 

menjadi tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru dan 

oknum sesama siswa. 

                                                           
1 Seto Mulyadi,www.kompas.com.Diakses 25 Juni 2013 
2
Bagong Suyanto, Sri Sanituti dan Priyono, Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masyarakat 

dan Upaya Pemantauannya, Lutfasanah Mediatama, Surabaya, 2002, Hal. IV 
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Bagi anak-anak tindak kekerasan anak (Child Abuse) entah itu 

penganiayaan ringan, eksploitasi, penelataran, pelecehan seksual dan 

pembunuhan, sesungguhnya   adalah mimpi buruk, ia datang begitu saja dan 

anak tiba-tiba menjadi korban pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan 

tidak kuasa untuk mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya. Cuma 

bedanya kalau mimpi buruk akan terlupakan ketika si anak bangun dari 

tidurnya, akan tetapi tindak kekerasan yang di alami anak-anak dalam 

kehidupan nyata biasanya akan tetap membekas sepanjang waktu, bahkan 

sampai ia dewasa dan menimbulkan luka yang menyebabkan trauma yang 

dalam pada diri anak, anak akan menjadi  Inferior, Frustasi, ketakutan dan 

biasanya berdiam diri menahan penderitaan yang selalu membayang di 

kepalanya. 

Berbagai kelompok atau organisasi sosial yang prihatin terhadap 

kondisi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan berupaya 

melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak dari tindak kekerasan. 

Dengan demikian perlu ada upaya perlindungan yang mengikat bagi Negara-

negara di dunia baik secara hukum maupun politis untuk masyarakat, anak 

dari segala sesuatu yang membahayakan pada diri anak dan menjamin atas 

hak-haknya. Hal ini mengilhami lahirnya konvensi hak-hak anak yang 

disepakati oleh majelis umum PBB tanggal 20 November 1990. Konvensi 

hak-hak anak mulai diberlakukan sebagai hukum Internasional yang 

menyangkut Negara-negara di dunia dengan dampak semua Negara secara 

moral di tuntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak 
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tersebut. Dan Negara adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi 

hak-hak anak yang dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, 

maka Indonesia sebagai Negara peserta secara langsung terikat pada konvensi 

hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan konvensi hak-hak anak, supaya 

anak-anak tumbuh dan berkembang secara wajar. 

Sementara hukum Islam dalam memandang anak sebagai manusia 

yang bersih dan suci, maka Islam telah mengatur dan memelihara serta 

menjamin hak-haknya sejak awal mereka di dalam kandungan sampai kepada 

akhir  mereka dalam menjalankan hidup dan tidak sedikitpun  manusia 

terlepas dari penjagaan dan perhatian Allah SWT. Sebagaimana yang 

ditegaskan dalam firmanNya surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut : 
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 Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Sedangkan di dalam hadist Nabi Muhammad SAW, juga disebutkan 

tentang manusia diciptakan Allah dan fitrohNya.:  

”Dan orang dilahirkan membawa fitroh, ayah dan ibunyalah yang 

menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi ”.  ( H.R Bukhori dan Muslim ). 

Firman Allah dan hadist Nabi adalah dasar hukum Islam juga telah 

mengatur dan memelihara serta menjamin hak-haknya sejak awal mereka 

didalam kandungan. Dilahirkan sampai kepada akhir mereka menjalani 

kehidupan dan tidak sedikitpun  manusia terlepas dari penjagaan dan 

perhatian Allah SWT. Yang ditegaskan dalam firmannya surat Al Isra’ ayat 

31 sebagai berikut : 

   

    

    

   

  

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 

Dalam siklus kehidupan manusia, masa anak-anak merupakan sebuah 

periode yang paling penting, namun sekaligus juga merupakan suatu periode 

yang sangat berbahaya dalam artian sangat memerlukan perhatian dan 



6 

 

kesungguhannya dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai 

kehidupan anak-anak. 

Namun apa yang kita saksikan di Negara Indonesia, begitu banyak 

hak-hak anak diperkosa, mereka kehilangan kesempatan untuk bermain, 

banyak diantara mereka terpaksa bekerja, baik sebagai pemulung, buruh, dan 

melakukan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Tidak jarang anak-anakpun 

menjadi obyek pemerasan pihak tertentu, dibawah ancaman, mereka disuruh 

melakukan perbuatan yang tidak semestinya mereka lakukan. Selain itu anak-

anak tidak jarang menjadi obyek pelampiasan nafsu bejat. 

Sejak tahun 1999, jumlah anak di jalanan di Indonesia meningkat 85 

%. Di DKI Jakarta misalnya, pada tahun 2002 jumlah anak jalanan 

diperkirakan 150 ribu dan 300 ribu yang berasal dari sekitar jabotabek ( 42 % 

), Jabar ( 19 % ), pulau Jawa ( 27 % ) dan diluar jawa ( 12 % ). Menurut BPS 

pada tahun 2002 terhadap 3.488.309 anak terlantar usia antara 5-18 tahun, 

balita terlantar 1.178.82, dan “anak nakal” .193.155 yang tersebar di 32 

provinsi. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah 6.686.936 

anak dan yang potensial terlantar 10.322 .674. anak usia 13-15 tahun yang 

tidak sekolah juga meningkat 300 %. Akibatnya terdapat 2-8 juta anak yang 

bekerja, diantaranya pada sektor berbahaya :  pertambahan ilegal, 

perdagangan narkoba, industri sepatu, kerja malam dan pelacuran. Lebih 

parah lagi, sekitar 36,5 juta anak Indonesia masih di bawah garis 

kemiskinan.
3
 

                                                           
3 Abu Hurairah,Melindungi anak Dari Kekerasan,www.Google.com, 17 Juni 2013. 
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Masyarakat Indonesia modern ternyata belum sadar bahwa anak 

memiliki hak penuh untuk diperlukan secara manusiawi berbagai upaya 

penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas menjadi kewajiban 

pemerintah, termasuk para pekerja sosial dan orang tua. Pemerintah 

sebenarnya punya tugas yang tidak mudah. Pekerja sosial yang mengurusi 

masalah ini juga masih sangat minim. 

Berdasarkan hal ini tersebut di atas, maka hal inilah yang mendorong 

penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak-Hak Anak Dari Tindakan Kekerasan di  SD BOKOR 

MALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari gambaran latar belakang di atas penulis dapat merumuskan 

masalah di lihat dari kekerasan yang menimpa anak-anak, sangat luas dan 

beragam, baik kekerasan itu sendiri, polanya, jenisnya dan pelakunya, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan  

kekerasan di SDN Bokor Malang dilihat dari hukum Islam ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan  

kekerasan di SDN Bokor Malang dilihat dari UU no.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak ? 

3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

dari tindakan kekerasan di SD BOKOR Malang ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang hendak 

dicapai berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari 

tindakan  kekerasan di SDN Bokor Malang dilihat dari hukum Islam  

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari 

tindakan  kekerasan di SDN Bokor Malang dilihat dari UU no.23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak  

3. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak dari tindakan kekerasan di SD BOKOR Malang  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu syarat untuk 

mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang Syari’ah (S.Sy) di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Memberikan penyadaran bagi masyarakat, pihak sekolah SD BOKOR 

Malang dan pemerintah, anak adalah peran penting di masa depan 

sebagai penerus generasi berikutnya agar tidak terjadi tindak kekerasan 

yang di alami anak-anak. 

3. Secara Logika atau Teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah 

pengetahuan penulis dan mahasiswa tentang perlindungan hukum 

terhadap hak-hak anak dan tindak kekerasan serta dapat dijadikan 
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sebagai bahan rujukan terhadap penelitian berikutnya yang ada 

kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dari 

tindak kekerasan. 

4. Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu mensosialkan upaya pencegahan dan penanggulangan 

terhadap tindakan kekerasan anak. 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini nantinya digolongkan dalam penelitian 

lapangan ( Field Research ) yakni penelitian yang dilakukan di SD 

BOKOR Malang. 

2. Objek Penelitian  

Untuk mendapatkan gambaran dan data-data yang lengkap mengenai 

obyek yang diteliti, maka diperlukan suatu metode pendekatan yang tepat 

dalam melakukan penelitian guna memperoleh hasil yang obyektif. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

yuridis sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum dengan usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkrit 

dalam masyarakat. Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya 

pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.
4
 Maka penulis dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. 

                                                           
4  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian…. hal .70 
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Dengan metode pendekatan ini penulis ingin mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan kekerasan 

menurut hukum Islam dan UU. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak –hak anak dari 

tindakan kekerasan di SD Bokor Malang dan sudah sesuai dengan konsep 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. 

3. Sumber Penelitian  

Sumber Penelitian yang menyusun gunakan adalah sumber data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer yang penyusun maksud 

adalah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian, dalam hal ini 

adalah data responden dari hasil wawancara dari guru. Sesuai dengan 

obserfasi penulis, adapun sumber data sekunder yang di maksud oleh 

penyusun adalah sumber tak langsung dan merupakan data pendukung 

yaitu hasil penelitian tau olahan orang lain yang sudah menjadi berbentuk 

buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam 

penulisan skripsi ini.  

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah : 

a. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, 

perasaan, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. 
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Disini penulis akan melakukan wawancara dengan para Informan 

meliputi : 

1. Kepala Sekolah SD Bokor Malang 

2. Guru SD Bokor Malang 

3. Murid SD Bokor Malang 

b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. 

c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan yang 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tetang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan tehnik 

pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan,  kejelasan arti, 

kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman kelompok data. 

b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparanyang sudah direncanakan 

sebelumnya ( yang relevan dengan rumusan masalah ) 

c. Penemuan hasil riset yaitu : melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, toeri-teori dan 
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lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu 

yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.                                                                

6. Tehnik Analisa Data 

Disini, setelah data terkumpul kemudian dianalisa deskripstif-

kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada. Jadi dengan 

metode deskriptif-kualitatif penulis mendiskripsikan dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi tentang Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari 

tindakan kekerasan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mempermudah pembahasan dan 

pemahaman dalam skripsi yang nantinya penulis susun dengan 

mengelompokan menjadi empat bab, semuanya itu merupakan suatu 

pembahasan yang utuh yangsaling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini terdiri dari enam point yaitu : latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :    KAJIAN PUSTAKA 
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Membahas tentang berbagai landasan teori yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak meliputi : Tinjauan Umum 

Tentang Anak dan Hak-Hak Anak menurut Hukum Islam dan UU No.23 

tahun 2002 dan Tinjauan Umum tentang Tindakan Kekerasan menurut 

Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 dan faktor penyebabnya. 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

Merupakan hasil penelitian yang meliputi : Tinjauan Umum tentang 

SD BOKOR Malang Ketentuan Perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak dari tindakan  kekerasan di SDN Bokor Malang dilihat dari hukum 

Islam dan UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaksanaan 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan kekerasan di 

SD BOKOR Malang   

BAB IV : PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dan permasalahan yang dibahas serta 

saran-saran bagi pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan dengan 

permasalahan ini.  

 

 


