
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Definisi anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di 

masa depan, untuk memiliki sifat dan ciri khusus, kekhususan ini terletak pada 

sikap dan perilakunya didalam memahami dunia, yang akan selalu dihadapi 

oleh anak. Pada diri seorang anak terkandung harapan, cita-cita dan gambaran 

untuk masa depannya yang akan mereka jalani. Tetapi jika mereka 

diperlakukan dengan buruk maka masa depan dan cita-cita anak akan tidak 

menentu dan itu akan menjadi sebuah bencana bagi anak, keluarga, dan bangsa. 

Kelangsungan hidup mereka, memahami siapa dan apa saja kebutuhan dan 

hak-hak dan perlindungan yang mereka butuhkan, karena tumbuh kembang 

mereka adalah tanggung jawab semua. Karena perkembangan jaman dan 

kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar membutuhkan upaya 

untuk yang lebih akan kebutuhan hak-hak anak.  

Anak adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan dan 

bangsa di dalam siklus kehidupan, serta perkembangan anak merupakan sebuah 

konsep hidup anak yang sangat besar dan harus di pandang secara menyeluruh 

demi anak itu sendiri. Agar mereka memiliki peran dalam menjamin eksistensi 

bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Sehingga anak kelak mampu 

memikul tanggung jawab tersebut,dengan hal ini anak harus sehat, baik, dan 

berkembang agar sesuai dengan haknya, sehingga mereka perlu dilindungi dan 



 

disejahterakan. Setiap anak memerlukan perlindungan agar merasa nyaman, 

merawat anak mulai kecil sampai dewasa, mengajarkan anak agar tahu mana 

yang baik dan mana yang buruk, dan memberikan kasih sayang penuh untuk 

anak dari kedua orang tuanya,dan lingkungan sekitar untuk memenuhi 

kebutuhan anak, dalam segi spiritual, sosial, dan kebutuhan fisik anak. Dengan 

hal itu orang tua harus mampu bertanggung jawab karena berkewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan anak. Sehingga sangat perlu di lindungi agar tidak terjadi 

kekerasan dan pelecehan pada anak, untuk itu orang tua dan lingkungan sekitar 

harus menjaga agar anak tidak terjadi frustasi atau trauma. Munculnya 

kekerasan pada anak dalam rumah tangga yang sering terjadi, seperti kekerasan 

yang melibatkan pihak ayah, ibu,saudara,dan lingkungan. Kekerasan juga 

terjadi karena kurangnya ekonomi sehingga menjadi ketidakmampuan keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai orang tua, pendidikan yang 

utama dan pertama memegang peranan yang paling penting, agar anak tidak 

terpengaruh pada lingkungan yang tidak baik yang dapat memicu anak tersebut 

untuk melakukan tindakan kekerasan. 

Data kasus kekerasan anak di Kota Malang berdasarkan data 

DP3AP2KB, pada 2016 terdapat 32 laporan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Sedangkan data Pusat Perlindungan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat di tahun 2016 sampai 

tahun 2017 menjadi 310 kasus dengan hal ini bahwa total anak di Kabupaten 

Malang sebanyak 799 ribu tahun 2016-2017 persentase angka kekerasan 

terhadap anak kecil, tapi sangat memprihatinkan. Data tersebut adalah data 



 

yang terungkap, kasus kekerasan pada anak dipicu ketidak harmonisan dalam 

hubungan keluarga melihat kondisi ini.  

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak 

korban kekerasan mempunyai hak yang sudah di atur UU No. 35 Tahun 2014 

yaitu hak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini di 

berikan kepada anak, sebagai korban penelantaran, kekerasan perdagangan 

anak, anak korban kekerasan psikis, kekerasan fisik, korban seksual, dan anak 

korban dari pelabelan yang terdapat dengan kondisi orang tua.  

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan merawat anak-anaknya sampai bisa meraih apapun yang anak inginkan 

sehingga anak akan selalu terus di lindungi dan di jaga oleh ke dua orang tua. 

UU ini mempertanggung jawabkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

negara adalah yang melaksanakan demi melindungi hak anak. Sehingga harus 

berkelanjutan dan terarah agar tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, 

spiritual, dan sosial. Agar menjadikan hidup anak menjadi lebih baik dan dapat 

diharapkan untuk kebanggan orang tua, masyarakat, dan negara. 

Orang tua melakukan kekerasan ini tidak sadar bahwa tindakan tersebut 

akan berdampak buruk terhadap anak untuk kehidupannya kedepan. Sehingga 

kekerasan tersebut tidak akan terlupakan  dan dapat memepengaruhi 

psikologis. Anak yang terkena dampak kekerasan akan menjadi pribadi yang 

kurang percaya diri, minder, dan akan selalu bergantung pada orang lain. 

Dalam mendapatkan kekerasan fisik, hingga dewasa ia akan tumbuh sebagai 



 

anak yang mampu dan suka melakukan tindakan kekerasan. Seperti contohnya 

anak mendapatkan kekerasan pada masa kecilnya, perilaku tersebut akan 

dilakukan dengan kekerasan seperti apa yang ia pernah rasakan. Dengan hal ini 

bahwa dampak kekerasan anak memang begitu menyakitkan karena banyak 

yang belum sadar bahwa apa yang dilakukan orang tua seperti memukul anak 

secara fisik akan menyebabkan kerusakan psikis karena anak adalah cerminan 

dari rumah tangga, jika keluarga bahagia maka akan bahagia juaga anak-

anaknya tetapi jika keluarga tidak bahagia maka anak tersebut juga tidak 

bahagia tetapi jika anak tersebut bersedih maka biasanya keluarga anak terjadi 

sesuatu yang membuat anak tidak bahagi. Anak akan belajar berperilaku dan 

menirukan tingkah laku, dan orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak. 

Kekerasan anak begitu sering sehingga tidak akan heran bahwa perilaku anak 

kemudian di tiru utuk melakukannya dan akan terbawa sampai dewasa. 

Menurut Seto Mulyadi, anak Indonesia berada dalam bayang-bayang. 

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama tahun 2003 

terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus tahun 

2004, di mana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 

kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya (tempointeraktif, 28 Desember 

2004). 

Dalam hal ini dapat di katakan bahwa catatan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia dalam permasalahan kekerasan anak yang ada di Indonesia, 

sehingga anak perlu mendapatkan haknya, dilindungi dan disejahterakan 

karena dalam bentuk kekerasan anak karena perlu di cegah dan diatasi agar 

anak mendapatkan hak-hak dalam hidup dan masa depannya.  



 

Kekerasan yang menimpa anak semakin tinggi yang terjadi di lingkungan 

masyarakat dan dilakukan oleh yang terdekat seperti keluarga atau orangtua 

dan anak tersebut, karena dalam keperluan anak yang dapat melindungi hak 

anak karena kekerasan anak adalah tindak kejahatan untuk itu peneliti memilih 

lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Di Kota Malang 

dengan pentingnya dalam perlindungan dan pendampingan anak yang terkena 

kekerasan anak di wilayah Kota Malang. Alasan peneliti karena ingin 

mengetahui proses perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan 

dalam keluarga di Kota Malang dengan masalah yang ada di masyarakat 

karena banyak sekali anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga di Kota 

Malang. Dengan hal ini banyak sekali kasus yang terjadi di Kota Malang yang 

sudah terekspos atau belum terekspos dan di ketahui publik. Peristiwa ini 

terjadi di Kabupaten Malang tahun 2018 anak ini mengalami pukulan pakai 

gayung plastik maupun dengan tangan kosong serta sampai menggigit tangan 

korban oleh ibunya sendiri, korban juga sempat mengalami penganiayaan oleh 

pelaku dan kasus (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga selasa, 19 Juni 2018. 

Kasus ini terjadi karena korban mengambil uang milik ibunya sebesar 51 ribu 

di mana uang tersebut di belikan layang-layang sekitar 25 ribu dan sisanya di 

gunakan untuk uang saku mudik ke lamongan, dengan kejadian tersebut ibu  

korban tidak dapat menahan emosi saat mengetahui uangnya hilang karna 

diambil anaknya sendiri sampai meninggal, untuk itu perbuatannya, di 

laporkan ke UPPA Polres Malang yang menjerat ibu tersebut dengan pasal 80 

ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2002 tentang perlindungan 



 

anak degan ancaman hukuman selama 20 tahun (Surya Malang.com, Jumat 22 

Juni 2018, 16 : 42). 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Malang dalam 

kurun waktu 2016 sampai april 2017 Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang karena fenomena ini terjadi karena 

latarbelakang faktor ekonomi dan orang ketiga sehingga menjadikan kekerasan 

dalam rumah tangga. Data DP3AP2KB, pada 2016 terdapat 32 laporan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya masalah perebutan hak 

asuh anak. Untuk itu karena himpitan ekonomi yang menjadi seseorang untuk 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang dialami anak karna 

kurangnya pengawasan oleh orangtuanya. Tindak kekerasan seperti pencabulan 

pada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak, hal ini karena orang 

tua yang yang kurang memeperhatikan anak. Pendidikan orang tua juga 

berpengaruh dalam aspek pengawasan dalam menjaga anak karena pengawasan 

dan didikan terhadap anak seperti contohnya pendidikan orangtua yang tingkat 

pendidikannya ke bawah bahkan ada yang tidak pernah sekolah cenderung 

kurang dalam mengawasi anak.Masyarakat Kota Malang harus melaporkan 

masalah kekerasan pecabulan anak atau KDRT di DP3AP2KB dan psikologi 

yang akan membantu dalam penenganan mental anak dan perempuan (News, 

Jumat, 12 Mei 2017 15:02) 

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk membahas permasalahan 

sebagai penulisan tugas akhir tentang “Pendampingan Sosial Bagi Anak 



 

Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa konsep teoritis dan fenomena yang terjadi di 

lokasi penelitian, yang sekilas telah tersaji dalam latar belakang diatas, maka 

yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan 

anak di unit P2TP2A?  

2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam proses 

pendampingan bagi kekerasan anak di unit P2TP2A? 

C. Tujuan Penelitian  

Beberapa fokus masalah dalam penelitian yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas 

maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Penanganan pendampingan anak yang terjadi pada korban kekerasan 

dalam keluarga, untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak 

kekerasan anak di dalam keluarga di Kota Malang.  

2. Faktor pendukung dan penghambat untuk pendampingan korban 

kekerasan anak di Kota Malang.   

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian tentang kekerasan anak yang dilakukan dalam 

keluarga dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Secara Akademis. 



 

Memberikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Khususnya Program Studi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial yang membahas tentang pendampingan anak 

korban kekerasan dalam keluarga.  

2. Manfaat Praktisi. 

a. Memberi dukungan anak dengan memberikan motivasi dan berfikir 

positif agar anak mampu menghadapi permasalah yang akan anak 

hadapi dan bertumbuh kembang dengan baik dan normal, dan dapat 

memberikan wawasan mengenai kekerasan anak dalam keluarga. 

b. Memberikan masukan dalam pendampingan untuk meningkatkan 

percaya diri anak untuk korban kekerasan. 

c. Untuk orangtua memberi wawasan atau masukan kepada orangtua 

tentang cara mengatasi atau mendidik anak tanpa adanya tindakan 

kekerasan. 

d. Untuk masyarakat diharapkan bisa memacu masyarakat untuk 

berperan aktif untuk mencegah tindakan kekerasan dalam keluarga 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini peneliti memiliki ruang lingkup 

penelitian yaitu :  

1. Peneliti memfokuskan terhadap pendampingan sosial bagi anak korban 

kekerasan dalam keluarga di Kota Malang. 

2. Manfaat yang di dapatkan dalam pendampingan kekerasan anak dalam 

keluarga di Kota Malang. 



 

3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pendampingan di P2TP2A 

Kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




