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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial.

Dimana didalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul

kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertubrukan atau

bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan

adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan

tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang

dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita-citakan

oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah tercpitanya kehidupan yang

tertib,damai dan tentram.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang –

Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam

menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu sangat

diperlukan adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan

falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan

adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum

sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.
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Pada hakikatnya, anak sebagai generasi penerus seharusnya dapat tumbuh dan

berkembang dalam suasana yang harmonis dan bebas dari pengaruh untuk melakukan

perbuatan anti sosial. Oleh karena itu, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang

dapat menghasilkan sesuatu yang kongkrit berupa kebijakan yang strategis yang

mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang

akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.1

Ketentuan mengenai larangan kekerasan terhadap anak pada dasarnya telah

diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penegakan Anak, pasal 4

yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat penegakan dari kekerasan dan diskriminasi”.2

Dalam Undang-undang tersebut, dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Penegakan Anak, ditetapkan bahwa Penegakan Khusus adalah

penegakan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan

salah dan penelantaran.3

1  Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan tindak Pidana Narkotika oleh
Anak, UMM Pres, Malang. Hlm.44

2  Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Penegakan Anak, hlm. 6
3  Kusno Adi,loc cit
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Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas atau

status kewarganegaraan, berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Setiap anak berhak untuk

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,

memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,

mental, spiritual dan anak juga berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi dalam

realita kehidupan yang ada, banyak para orang tua yang mengabaikan pemenuhan

dalam hak-hak anak tersebut. Para orang tua lalai akan kewajibannya untuk

melaksanakan dan memperhatikan suatu hak-hak anak.

Setiap anak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua,

mencintai guru, masyarakat, teman, tanah air, menunaikan ibadah sesuai dengan

ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 4Dalam menjalankan

kewajiban-kewajiban sebagai anak, tidak menutup kemungkinan anak juga sering

lalai akan kewajiban-kewajibannya. Sehingga terkadang para orang tua juga merasa

gemas terhadap perilaku anaknya, dikarenakan anak tersebut tidak menjalankan

kewajibannya sebagaimana semestinya sebagai anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penegakan Anak,

hak-hak anak telah tercantum di dalamnya. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab

juga tercantum. Baik tanggung jawab keluarga dan orang tua, tanggung jawab

masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terdapat pada pasal 25 yang

berbunyi:5

4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, op cit.hlm.9
5 Ibid. Hlm.11
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“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penegakan anak

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penegakan

anak”. Tanggung jawab keluarga dan orang tua terdapat pada pasal 26 yang

berbunyi:6

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh,

memelihara, mendidik, dan melindungi anak;b. menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada

usia anak-anak”.

Upaya dalam memberikan penegakan terhadap anak diawali dengan adanya

Deklarasi Jenewa tentang “Hak-hak Anak Tahun 1924” yang kemudian dikukuhkan

dalam Resolusi PBB No. 1386 (XIV, Tgl. 20 Nopember 1959) mengenai

“Declaration of The Rights of Child”. Terakhir adanya konvensi hak-hak anak

(Convention on The Right of The Child 1989) yang kemudian dituangkan dalam

Resolusi PBB No. 44/25/tgl. 5 Desember 1989. Konvensi ini telah diratifikasi dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.7 Di dalam Kovensi Hak-hak Anak Tahun

1989 tersebut menyatakan, bahwa:

Bearing in mind that, as indicated in The Declaration of The Right of The

Child, the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special

safeguards and care, including appropriate legal, before as wellas other birth.

(Mengingat bahwasannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak

6 Ibid.Hlm.11
7  Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan tindak Pidana Narkotika oleh

Anak, UMM Pres, Malang. Hlm.44
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Anak, “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan

pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk penegakan hukum yang layak,

sebelum dan sesudah kelahirannya”).8

Dalam Konvensi Anak PBB, Hak-hak Anak meliputi:

1. Segala tindakan yang berhubungan dengan anak harus memperhatikan kepada

kepentingan mereka : dalam hal ini hak dan tanggung jawab orang tua dihormati;

2. Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan pendapatnya dan dapat melibatkan

pendapatnya itu terhadap semua hal atau perlakuan yang berhubungan dengannya;

3. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan dan menunjukkan informasi serta

mengekspresikan pendapatnya kecuali jika mereka mengganggu hak-hak orang

lain;

4. Anak memiliki hak perlidungan terhadap campur tangan dan hinaan;

5. Suatu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk

perlakuan yang salah yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang

bertanggung jawab terhadap pemeliharaan mereka.

Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak

sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari

dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa alasan yang jelas. Dalam

beberapa laporan penelitian, kekerasan dan penelantaran terhadap anak dapat meliputi

penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.

8 Ibid. Hlm.45
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Faktor-faktor yang mendukung terjadinya kekerasan dan penelantaran

terhadap anak antara lain immaturitas atau ketidak matangan orang tua, kurangnya

pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap

kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua,

problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang

tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan

dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi atau anak menjadi sasaran amarah dan

kebencian.

Dalam kelalaian menjalankan kewajibannya sebagai anak dapat

mengakibatkan bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah

tangga, baik dengan cara memukul, berkata kotor, menyiksa atau segala sesuatu

bentuk kekerasan lainnya terhadap anak.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan

dilakukan turun-temurun. Kasus kekerasan setiap tahun meningkat sebesar 50%. Hal

itu membuat Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia Pasifik dalam hal

kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera

Selatan juga menunjukkan tren meningkat selama tiga tahun terakhir. Kasus

kekerasan itu didominasi kekerasan fisik, eksploitasi, dan penelantaran hak anak.9

Kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak beberapa minggu kemarin

juga terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi. Mohammad Ilham adalah

nama korban yang telah menjadi korban kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

9 Sapuan Hadi/Kasus-Kekerasan-Anak-Meningkat/http://www.beritapagi.co.id/ tgl akses 15-
Nopember-2011
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Dimana sang bocah tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya Tursinah yang sudah

6 bulan ini bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Setiap harinya, bocah tersebut

dirantai kakinya oleh sang ayah ketika bekerja. Sehinga untuk selamanya Ilham harus

hidup dengan satu kaki karena kaki kirinya telah diamputasi oleh team dokter RSSA

Malang. Ilham diperlakukan seperti itu karena hiperaktif dalam berperilaku. Dalam

kehidupannya tumbuh kembang Ilham tanpa pantauan orang tua, sehingga sejumlah

masyarakat sekitar pun telah mengecap Ilham sebagai anak nakal. Pada akhirnya sang

bocah malang tersebut menghembuskan nafas terakhirnya.10

Dalam beberapa kasus anak-anak yang mengalami kekerasan dan

penelantaran tidak menunjukkan gejala-gejala yang lebih detail terhadap kekerasan

dan penelantaran. Banyak faktor lain yang berpengaruh seperti seberapa kuat status

mental anak, kemampuan anak mengatasi masalah dan penyesuaian diri. Ada

kemungkinan anak tidak mau menceritakannya karena takut diancam, atau bahkan dia

mencintai orang yang melakukan kekerasan dan penelantaran tersebut. Dalam hal ini

anak biasanya menghindari adanya tindakan hukum yang akan menimpa orang-orang

yang dicintainya, seperti orang tua, anggota keluarga atau pengasuh.

Perlakuan kekerasan yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif

bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapat

gangguan psikologis seperti anak merasa takut dan cemas, menjadi kurang percaya

diri, rendah diri maupun merasa tidak berarti dalam lingkungannya sehingga tidak

termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya.

10  Difoto Langsung Pasang Aksi . Radar Malang, Jawa Pos Group, 23 Oktober 2011, hal. 29.
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Akhir-akhir ini banyak di media baik media cetak atau media elektronik

dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak. Dalam berbagai

berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis akhir-

akhir ini. Ini tentu tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan

kualitasnya telah lama terjadi di Indonesia. Berita-berita tersebut makin marak karena

semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita

politk dan sosial yang mengisi wahana informasi publik.

Dalam penulisan ini, penulis hanya memberikan contoh satu kasus yaitu kasus

yang ditangani di Polres Batu. Pada bulan Maret 2011 telah terjadi kekerasan dan

penelantaran seorang anak berinisial MM11yang dilakukan  oleh budenya sendiri

berinisial PJ.12 Dimana sejak tahun 2007, MM telah ditinggal oleh ibunya tanpa

kejelasan entah kemana dan ayahnya yang sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga ia

tinggal bersama PJ, dengan keadaan PJ yang memiliki sifat tempramental atau keras

dalam mendidik anak-anaknya dan keponakannya. Kebiasaan dalam mendidik anak-

anaknya diterapkan juga pada diri keponakannya. Dengan cara dipukuli, dicubit

begitulah PJ memperlakukannya. PJ sempat mengatakan bahwa MM tersebut di

pukuli karena suka mencuri Sehingga banyak bekas penganiayaan pada tubuh

tepatnya di bagian pipi, kaki si anak tersebut. Dengan ditemukannya barang bukti

berupa satu penebah kasur dengan sapu lidi pembersih kasur. Disini pelaku telah

melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Penegakan Anak yang berbunyi:

11  MM di atas adalah nama inisial
12 PJ di atas adalah nama inisial
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“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah)”

Dan atau pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah)”.

Dengan adanya contoh kasus tersebut, terbukti masih lemahnya pengawasan

orang tua terhadap anaknya.

Dalam kehidupan sehari-hari hak-hak anak masih belum diperhatikan dengan

seksama. Diperlukan adanya tanggung jawab keluarga dan orang tua,tanggung jawab

masyarakat terhadap anak. Sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak anak

yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan

oleh peraturan-peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.13

13 Gatot Supramono,2007. Hukum Acara Pengadilan Anak. Djambatan. Jakarta. Hlm.8
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Dari uraian di atas peneliti tertarik mengambil objek penelitian “ANALISIS

YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK

SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN PENELANTARAN DALAM RUMAH

TANGGA” (Studi Di Polres Kota Batu)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum oleh penegak hukum dalam melakukan

penanganan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran

dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana kendala dan solusi Polres Batu dalam melakukan penanganan terhadap

hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak

hukum dalam melakukan penanganan terhadap hak-hak anak sebagai korban

kekerasan dan penelantaran dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polres Batu dalam melakukan penanganan

terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran dalam Rumah

Tangga.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka

diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu

pengetahuan penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkembangan hukum

dalam penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan

penelantaran dalam Rumah Tangga.

b. Hasil-hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan

keilmuwan hukum di bidang praktisi yang akan ditempuh oleh peneliti untuk

lebih baik kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang

penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan

penelantaran dalam Rumah Tangga dan juga sebagai syarat mutlak untuk

meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Lembaga atau Instansi penelitian ini akan memberikan masukan terhadap

peningkatan kwalitas para penegak hukum agar dapat melaksanakan tugas

sesuai dengan wewenangnya.

c. Bagi Perguruan Tinggi penelitian ini sebagai sarana bahan kajian ilmiah dalam

hal penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan

penelantaran dalam Rumah Tangga.
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d. Bagi penduduk atau masyarakat hasil penelitian ini akan dapat memberikan

kesadaran hukum yang baru tentang arti pentingnya untuk mengetahui

penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan

penelantaran dalam Rumah Tangga dan cara untuk menanganinya.

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam dalam hukum ini, maka penulis

menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan cara membahas

permasalahan yang ada dengan melihat peraturan-peraturan hukum positif, kemudian

dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan

yuridis sosiologis14 yaitu mengkaji penerapan hukum di masyarakat yang terkait

dengan penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan

penelantaran dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah tepatnya di Kota Batu yaitu di

Wilayah Hukum Polres Kota Batu tempat untuk mengkaji penegakan hukum

terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah

tangga.

14 Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum No: e.6.d/402/FH-UMM/2007 tentang Buku
Panduan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm. 11
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3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan yang

dilakukan selama bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012 terkait

dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban

kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Kota

Batu yang terjadi selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengutip,

mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, pendapat para ahli atau

sarjana hukum, peraturan perundang-undangan, media internet, artikel dalam

majalah atau sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas,

antara lain:

1) Konstitusi Indonesia (UUD 1945)

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penegakan Anak

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

5) Buku-buku tentang Anak dan Perempuan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik sampel
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dimana penulis memilih beberapa bagian dari populasi yang akan dibahas sebagai

objek penelitian penulisan hukum.

a. Interview

Yaitu suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan objek yang diteliti

untuk memperoleh informasi. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara

melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan mengunakan

metode pertanyaan terbuka15 terhadap pihak terkait16 secara purposive

sampling17 yang dilakukan pada penelitian bulan November 2011 sampai

dengan Januari 2012, yaitu:

Unit Penegakan Anak dan Perempuan di Polres Kota Batu, yang terdiri oleh:

1) Aiptu Endang Irianti;

2) Briptu Siti Nur Laila;

3) Briptu Radityo Tri Nugroho;

4) Briptu Eko Setiyo.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membahas atau

mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber lainya yang

berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk

mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan

15  Pertanyaan terbuka yaitu mengundang tanggapan yang lebih lengkap dari pemberi
wawancara, yang bisa memilih seberapa panjang dan bagaimana isi jawabannya.

16  Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum, loc cit
17  Penelitian di populasi banyak tetapi hanya beberapa yang dijadikan sampel.
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objek yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan memanfaatkan data

yang ada di instansi yang bersangkutan, baik berupa dokumen-dokumen resmi,

laporan, arsip, serta peraturan-peraturan yang digunakan oleh instansi untuk

memperoleh informasi yang dapat melengkapi terhadap penulisan hukum.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

Deskriptif Analisis yaitu mengungkap suatu masalah, keadaan atau peristiwa

sebagaimana adanya dengan berdasarkan kepada logika dalam bentuk uraian

kalimat. Dalam hal ini yaitu mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang

berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas mendapatkan kasih sayang di Kota

Batu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara

berurutan. Mulai BAB I sampai dengan BAB IV, secara garis besar diuraikan sebagai

berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan disajikan tentang tinjauan umum kajian pustaka sebagai teori

yang menjadi dasar dalam pengkajian dan pembahasan pada penelitian,

yang terdiri dari teori Tentang Tinjauan Umum Penegakan Hukum,

Tinjauan Umum Tentang Hak, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan

Umum Tentang Korban, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan, Tinjauan

Umum Tentang Penelantaran, Tinjauan Umum Tentang Rumah Tangga

dan Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara.

BAB III  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya serta analisa dari

hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu

disampaikan mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap hak-hak

anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga.


