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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)

termasuk anak yang masih dalam kandungan.1 Anak wajib diberikan perlindungan

oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan perintah dalam UU Perlindungan Anak.

Anak adalah generasi harapan bangsa yang diharapkan menjadi pengganti

generasi tua yang ada sekarang ini dalam menjalankan fungsi sebagai pelanjut

pembangunan bangsa.

Anak-anak Indonesia saat ini sebagian besar masih selalu saja menjadi

korban dari berbagai macam bentuk kekerasan, baik itu secara fisik maupun

psikisnya. Berikut Data kekerasan terhadap anak terakhir yang dirilis oleh

Kementerian Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP dan

PA),

Di Indonesia belum tersedia data kekerasan terhadap anak secara up to date,
data yang digunakan saat ini masih data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) tahun 2006, data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional
selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta tindak kekerasan dan
sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Jumlah tersebut apabila
dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besarnya angka korban
kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3 persen, yang berarti
setiap 1000 anak terdapat sekitar 30 anak berpeluang menjadi korban tindak
kekerasan. Di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan yakni 3,2

1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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berbanding 2,8 persen. Di kalangan anak-anak, angka korban kekerasan
lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 3,1
berbanding 2,9 persen. Hal ini kemungkinan terkait dengan perilaku
‘bandel’ yang pada umumnya lebih tinggi di kalangan anak laki-laki
daripada perempuan.”2

Sedangkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

menyebutkan bahwa pada Tahun 2007 terdapat 1.510 kasus kekerasan terhadap

anak, pada Tahun 2008 terdapat 1.826, kemudian jumlah ini meningkat lagi pada

Tahun 2009 menjadi 1.998 kasus. Sementara pada 2010, dari Januari hingga

September tercatat ada 2.044 kasus. Angka yang dihimpun Komnas Perlindungan

Anak itu berasal dari pengaduan dengan datang langsung ke kantor Komnas Anak

atau melalui telpon.3 Padahal anak adalah kategori manusia yang kemampuan

fisik, mental, dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan

bahaya yang dihadapinya. Lebih memprihatinkan lagi bahwa dalam berbagai

kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya

berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orangtua/keluarga.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut

KPAI) sendiri pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa: “Ada sekitar 2,5 juta anak

korban kekerasan di Indonesia baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun sosial.

2 KemenPP dan PA, “Anak Korban Kekerasan Dan Perlakuan Salah”,
http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_docman&Itemid=116, 25 Mei 2011.
3 Republika, “Kekerasan Terhadap Anak Semakin Meningkat”,
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/30/137136-sejak-2007-kekerasan-
terhadap-anak-terus-meningkat, 25 Mei 2011.

http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/30/137136-sejak-2007-kekerasan-
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Data pada pengaduan KPAI, 23% kekerasan terhadap anak berupa kekerasan

seksual.”4

Dari data-data yang disebutkan di atas, ternyata masih banyak anak

Indonesia yang mengalami perlakuan buruk dan masih menderita. Salah satu obat

bagi anak-anak yang mengalami perlakuan buruk ini adalah adanya suatu lembaga

perlindungan bagi anak-anak yaitu KPAI yang intensif memberikan perlindungan

terhadap hak anak, baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang, dan hak

berpartisipasi sesuai dengan keinginan, bakat, minat dan kebutuhannya.

Pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan dengan tujuan demi kepentingan terbaik

bagi masa depan bangsa dan negara.

Rakyat Indonesia beberapa waktu lalu ramai disuguhkan berita tentang

kaburnya seorang artis yang juga adalah seorang anak yang berusia di bawah

umur delapan belas tahun, lebih tepatnya adalah berumur tujuh belas tahun.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Undang-Undang Perlindungan Anak) ia masih dikategorikan sebagai anak. Artis

tersebut adalah Arumi Bachsin , artis yang cukup terkenal oleh film-film layar

lebarnya. Arumi Bachsin datang dan melaporkan ke KPAI pada tanggal 26

Oktober 2010 (Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No. 171

/KPAI/Pgduan/X/2010). Sehubungan dengan kekerasan psikis yang dialaminya

4 Supeno, Hadi. dkk. 2010. Potret Anak Indonesia: Catatan Siluet dan Refleksi 2010, Jakarta: KPAI,
hal. 24.
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dan meminta perlindungan pada KPAI. Alasan Arumi Bachsin meminta

perlindungan kepada KPAI karena merasa ditindas secara psikologis oleh

orangtuanya yang khendak menikahkannya dengan seorang pengusaha dari kudus.

Melihat hal tersebut, ketua KPAI pada waktu itu Hadi Supeno memutuskan

untuk memberikan perlindungan kepada Arumi Bachsin. Hal ini dikarenakan

sudah menjadi tugas KPAI menerima aduan dari masyarakat dan memberikan

perlindungan hukum terhadap anak. Termasuk di antaranya adalah Arumi

Bachsin.

Begitu banyak kasus di negeri ini yang melibatkan anak sebagai saksi dan

atau korban. Namun, yang mendapatkan perlindungan hukum oleh KPAI

hanyalah pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya diekspos oleh media massa.

Kemudian bagaimanakah nasib mereka yang kasusnya tidak sepopuler Arumi

Bachsin tetapi juga sangat membutuhkan bantuan KPAI.

KPAI adalah lembaga negera yang dibentuk berdasarkan amanah dari

Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 74 Undang-undang RI No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dibentuk dengan Keputusan

Presiden RI No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada Pasal 76 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

juncto Pasal 16 Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi
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Perlindungan Anak Indonesia disebutkan bahwa KPAI dalam menjalankan

perannya, memiliki tugas dan wewenang:5

Pasal 76:
(1) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan
informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak; dan

(2) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada
Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pasal 16:
Apabila dipandang perlu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat
melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun
Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang
dipandang perlu.

Tugas KPAI dibatasi pada ranah tersebut. Namun kemudian KPAI

memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam hal ini adalah Arumi

Bachsin dengan bentuk yang menurut Penulis tidaklah diatur dalam ketentuan

yang disebutkan di atas. Namun dengan alasan, mereka memiliki wewenang

menerima pengaduan dari masyarakat termasuk anak  dan anak tersebut merasa

tertindas dan tidak aman sehingga KPAI dapat memberikan perlindungan hukum

yang modelnya sama dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut LPSK)

kepada saksi dan korban tindak pidana.

5 Pasal 76 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 16
Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
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Lawrance M. Friedman mengemukakan adanya komponen-kompenen yang

terkandung dalam hukum, yaitu:6

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan
administrasi yang mempunyai fungsi untk mendukung bekerjanya sistem
hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian dan
penggarapan hukum secara teratur;

2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang
semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka
yang diatur;

3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-
sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan
antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged
dan external legal culture yani kultur masyarakat pada umumnya.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada,

sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya

(das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain,

muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Hal inilah yang

nampaknya terjadi pada KPAI dalam menjalankan tugasnya dalam upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang hanya

membatasai kewenangan KPAI pada ranah yang telah disebutkan di atas.

Pembatasan wewenang KPAI pada ranah tersebut di atas menyebabkan

KPAI tidak berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak kecuali

sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang disebutkan dalam Undang-Undang

6 Lawrance M. Friedman dalam Abdurrahman, Muslan. 2009. Sosiologi dan metodologi Penelitian
Hukum, Malang: UMM Press, hal. 46.
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RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, KPAI pada kasus

Arumi Bachsin memberikan perlindungan hukum yang menurut Penulis tidak

sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam undang-undang tersebut di atas,

yakni menempatkan Arumi Bachsin pada suatu tempat guna terlindungi yang

tidak diketahui oleh publik dan bahkan oleh orangtua Arumi Bachsin sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas. Maka Penulis tertarik untuk

melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemberian

perlindungan hukum oleh KPAI terhadap anak yang menjadi korban kekerasan

orangtua dalam kasus Arumi Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang KPAI

dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPAI dalam pelaksanaan pemberian

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan orangtua

dalam kasus Arumi Bachsin. Dengan judul penelitian PELAKSANAAN

PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI

PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TERHADAP ANAK YANG

MENJADI KORBAN KEKERASAN ORANGTUA (Studi Kasus Arumi

Bachsin Di KPAI Jakarta).
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh KPAI

terhadap anak yang menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi

Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang KPAI?

2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh KPAI dalam pelaksanaan

pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan

orangtua dalam kasus Arumi Bachsin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah dan menganalisa pelaksanaan pemberian perlindungan hukum

oleh KPAI terhadap anak yang menjadi korban kekerasan orangtua dalam

kasus Arumi Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang KPAI.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPAI dalam

pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi

korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi Bachsin .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis
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Skripsi diharapkan dapat berharga dan beguna untuk memenuhi persyaratan

akademis dalam mencapai kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada

umumnya.

b. Bagi KPAI

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi KPAI untuk lebih

memperhatikan khalayak khususnya anak.

c. Bagi Mahasiswa

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi mahasiswa, khususnya

mahasiswa hukum menambah wawasan dan menambah ilmu yang berkaitan

dengan hukum pidana.

d. Bagi masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat

yang membutuhkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya permasalahan ini perlu mendapatkan jawaban. Jawaban yang

dimaksud tidak cukup atas penilaian subyektif Penulis, melainkan harus didukung

oleh hasil penelitian. Agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan data yang

diinginkan, adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian

adalah sebagai berikut:
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1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah

yuridis sosiologis pada suatu kasus tertentu/studi kasus yaitu penelitian yang

menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan

hukum pada suatu kasus tertentu. Dari segi yuridis, yang memandang hukum

sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat sesuai dengan norma-norma

yang ada sebagaimana yang tertuang dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bekerjanya

hukum di dalam masyarakat atau melihat realita yang terjadi di masyarakat.7

Studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu

secara lebih mendalam. Dalam pendekatan studi kasus, seorang peneliti akan

meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan

begitu, peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang

terkait dengan diri subjek yang diteliti.8

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh Peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka

mendapatkan informasi dan bahan-bahan hukum yang akurat adalah berlokasi

di KPAI Jakarta. Alasan Penulis memilih tempat tersebut karena di tempat

tersebut Penulis dapat mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana

7 Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, hal. 123.
8 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal 57.
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pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh KPAI terhadap anak yang

menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi Bachsin jika ditinjau

dari tugas dan wewenang KPAI dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh

KPAI dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang

menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi Bachsin.

3. Sumber Data

a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti

(responden). Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian

interview guide, umumnya berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka

dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam.9 Sumber data primer pada

penelitian ini adalah Pejabat yang berwenang di KPAI Jakarta, yaitu

Sekretaris KPAI Muhammad Ihsan, M.Si.

b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan

dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau wacana secara langsung

melalui buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang

berhubungan dengan obyek penelitian.10

c. Data Tersier, yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan lain-lain.11 Dalam penelitian ini data tertier yang

9 Suyanto, Bagong. 2005, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, hal 55.
10 Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47.
11 Ibid.
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dipakai berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data di lapangan Penulis menggunakan teknik

pengumpulan data diantaranya:

1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

jalan mengadakan wawancara dengan atau pihak yang berkompeten.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan

kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara

langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan

terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.12

Secara garis besar pedoman wawancara dibagi menjadi dua, yaitu

pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu mengajukan pertanyaan

tanpa terikat dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya. kreatifitas wawancara sangat diperlukan dalam

mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua adalah pedoman wawancara

terstruktur yaitu susunan pertanyaan telah dipersiapkan secara

terperinci, menyerupai check list. Pewawancara tinggal membubuhkan

tanda check (V) pada nomor yang sesuai.13 Dalam hal ini peneliti

12 Nasution, Bahder Johan, op. cit. hal 167.
13 Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,
hal. 202.
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menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu mengajukan

pertanyaan tanpa terikat dengan susunan pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan muncul

pertanyaan atau dialog baru dalam wawancara agar suasana

pewawancara dengan responden sifatnya santai, sehingga

mempermudah untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai tujuan

penelitian.

2) Kepustakaan, teknik kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan

yang harus digali dari kepustakaan. Misalnya arsip-arsip, dokumen-

dokumen, majalah-majalah ilmiah, buku-buku dan sebagainya.14 Teknik

ini dilakukan untuk bisa mendapatkan masukan dan bahan

pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat

digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah yang

diteliti.

3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari peninggalan tertulis

mengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif

belum terlalu lama. Misalnya, dokumen peraturan internal KPAI yang

menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam

kasus Arumi Bachsin . Peninggalan tertulis dan jenis lainnya yang

14 Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 54.
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relatif sudah cukup lama berubah menjadi bukti-bukti historis (sejarah)

mengenai keadaan, kejadian atau peristiwa masa lalu.15 Terlepas dari

batas waktu penyimpanan suatu peninggalan sebagai bahan dokumen,

dalam kenyataannya bahan-bahan itu merupakan informasi atau data

yang kaya dan memberi peluang yang luas bagi penyelenggaraan

penelitian.

b. Metode Penentuan Sampel dan Responden

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik non

random sampling yaitu penentuan responden secara teratur (tidak secara

acak), sedangkan penentuan respondennya ditentukan dengan metode

purposive sampling yaitu metode untuk memperoleh informasi dari

sasaran-sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti.16 Teknik ini

biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga

tidak bisa mengambil sampel dengan jumlah yang besar dan jauh

letaknya. Namun, alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena

sumber informasi utama memang hanya ada pada responden tertentu.

Responden sebagai pemberi tanggapan sangat diperlukan mengingat

dalam penelitian sosial (hukum) responden sebagai kunci untuk

mendapatkan informasi yang diperlukan, khususnya untuk penelitian ini.

15 Hadari dan Martini. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, hal. 169.
16 Zulganef. 2008, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.146
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Adapun responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang di

KPAI, yakni Sekretaris KPAI Muhammad Ihsan, M.Si.

5. Metode Penyajian dan Analisa Data

Metode penyajian dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa

deskriptif kualitatif dimana bukti-bukti yang disajikan secara kualitatif berupa

keadaan, peroses kejadian dalam bentuk perkataan. Sehingga analisanya

menggunakan analisis deskriptif.

a. Penyajian Data

Adapun cara menyajikan data secara kualitatif, yaitu: 1) pengumpulan data,

yaitu data yang dikumpulkan dari informan dengan metode interview

mendalam pada informan yang dipilih untuk memperoleh data-data yang

diperlukan sesuai penelitian; 2) reduksi data, yaitu proses pemilihan,

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan;

3) display atau penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan mengambil

tindakan. Penyajian data biasanya kata-kata, grafik, table, dan sebagainya;

4) verifikasi data, itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas

dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada

catatan-catatan lapangan; 5) kesimpulan data, setelah dilakukan reduksi
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data dan display maka diambil kesimpulan sementara; dan 6) Keabsahan

data, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.17

b. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif,

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dari masalah yang diteliti

dengan menggambarkan keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak. Penerapan metode kualitatif menggunakan data-data yang

dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang diteliti.18 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian

Diskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara

menyeluruh bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh

KPAI terhadap anak yang menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus

Arumi Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang KPAI dan kendala-

kendala apa yang dihadapi oleh KPAI dalam pelaksanaan pemberian

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan

orangtua dalam kasus Arumi Bachsin .

17 Ibid.
18 Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6
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F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang kerangka awal penulisan yang akan

menguraikan latar belakang, rumusan  masalah yang akan diteliti,

tujuan dan manfaat penulisan, dan manfaat penelitian. Metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar teori penulisan dalam

menganalisa pembahasan permasalahan yang akan diteliti yang

meliputi bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum

oleh KPAI terhadap anak yang menjadi korban kekerasan orangtua

dalam kasus Arumi Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang

KPAI dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPAI dalam

pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang

menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi Bachsin .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada

dalam skripsi ini yang disertai analisa deskriptif, bagaimana

pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh KPAI terhadap

anak yang menjadi korban kekerasan orangtua dalam kasus Arumi

Bachsin jika ditinjau dari tugas dan wewenang KPAI dan kendala-
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kendala apa yang dihadapi oleh KPAI dalam pelaksanaan pemberian

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan

orangtua dalam kasus Arumi Bachsin .

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan

pada bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis.


