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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak 

membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan 

kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa 

orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. 

Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan 

pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga 

mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu 

merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada 

tiap-tiap faseperkembangan pada masa anak-anak.
1
 

Bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan 

dan kepribadian  bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak 

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah 

dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
2
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 Catur Setio Wargo, Hakekat Anak Sebagai Manusia, http://consultant-academic-

specialist.blogspot.co.id/2011/01/hakikat-anak-sebagai-manusia.html, diakses pada tanggal 8 

Maret 2018. 
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2 
 

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat 

dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga 

memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan 

kepada anak.
3

 Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap 

seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pola asuh, peran 

dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan 

disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang 

kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung 

pada perlakuan yang salah kepada anak. 

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke – 4 sebagai 

landasan kontitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak anak – 

anak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak 

berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam konteks 

Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini 

telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah 

konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia 

yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.
4
 

                                                             
3
 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 217. 

4
 NN, Anak dan Aset Bangsa, http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/241- 

anak-dan-aset-bangsa.html, diakses pada tanggal 21 Maret 2018. 
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Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi 

kekerasan, beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Seperti halnya anak-

anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. 

Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik 

dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai 

akibat tindak kriminal yang memang secara sada r dilakukan oleh anak. 
5
 

Kekerasan pada anak (child abuse) diartikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan 

gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja 

mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan 

sosial. Hal ini karena kekerasan pada anak juga berdampak sosial, seperti 

dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen. Penyebab kekerasan 

sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan 

itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu. 

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu 

menjadi sorotan terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah 

akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Bahkan saat ini masalah 

kenakalan anak tersebut mendapat perhatian yang cukup besar karena 

kuantitas dan kualitasnya yang meningkat.
6
 

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu 

menjadi sorotan terutama dari perspektif masyarakat yang kesal dan resah 

                                                             
5
 Wiwik Subekti, Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikelaspx?ArtikelID=423, diakses pada 

tanggal 21 Maret 2018 
6
 Ibid. 
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akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Bahkan masalah kenakalan 

anak tersebut mendapat perhatian yang cukup besar karena kuantitas dan 

kualitasnya yang meningkat.  

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas Perlindungan 

Anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah 

pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan 

yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya menyebabkan 

tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali 

menjadi sasaran kemarahan orang tua. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, 

yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ketiga, faktor 

ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya 

kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang 

banyak terjadi.  

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 

tahun 2017 tercatat terdapat pengaduan 2.848 kasus kekerasan terhadap anak 

di Indonesia. Dimana dari data di atas keluargalah yang menjadi tempat 

terbanyak dari kekerasan terhadap anak yaitu sebanyak 80% dari kasus 

diatas.
7
 

Dari sekian pengaduan kekerasan yang diterima komnas Perlindungan 

Anak (PA), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya yaitu 

munculnya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya kekerasan yang 

melibatkan baik pihak ayah, ibu maupun dari saudaranya sendiri. Anak 

seringkali menjadi luapan sasaran kemarahan orang tua. Kekerasan pada anak 
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 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kasus Kekerasan Pada Anak, 

http://www.kpai.go.id/berita/8194/, diakses pada 21 Maret 2018. 
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sendiri juga terjadi karena disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak 

berjalan sebagaimana seharusnya. Faktor ekonomi juga tidak luput dari 

terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak yaitu kekerasan timbul karena 

tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan 

ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi. 

Menurut Pasal 1 Undang – Undang  No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa kekerasan 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang terutama pada perempuan, 

yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut KDRT pada 

umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (gender based 

violence). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang 

menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang 

setara dengan laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik 

dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul 

akibat pemposisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan 

mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya 

kemudian suaminya. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan persoalan besar yang 

ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Yang dimana 

hal ini terkait dengan nilai – nilai budaya yang melekat dalam konsep 
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keluarga, dan kekerasan rumah tangga juga bisa timbul dari ajaran agama, 

budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam 

suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan 

menutup rapat aib keluarga seringkali menjadi alasan sebuah keluarga untuk 

tidak membuka persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
8
 

Dari beberapa ahli menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang 

menjadikan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh 

pasangan atau mantan pasangannya, secara khusus Neil Alan dan kawan-

kawan. membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada Child 

Abuse (kekerasan kepada anak) dan wife abuse (kekerasan kepada isteri) sebagai 

korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri 

sesungguhnya sama. Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih 

belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli 

sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor 

penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam kekerasan rumah tangga sendiri terdapat 4 betuk kekerasan, 

yaitu : 

1. Kekerasan Fisik. 

Menurut Pasal 6 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan fisik 

adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit  atau 

luka berat. 

                                                             
8
 Relawati Rahayu, Konsep dan Penelitian Aplikasi Gender, Muara Indah, Bandung, 

2011, hal.14. 
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2. Kekerasan Psikis 

Menurut Pasal 7 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan 

psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakuta, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

3. Kekerasan Sexsual 

Menurut pasal 8 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan 

sexsual pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

4. Kekerasan Ekonomi 

Menurut pasal 9 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan ekonomi 

mencakup penelantaran dalam rumah tangga dan juga mengakomodasi 

pelanggaran bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. 

Banyak sebagian dari orang tua menganggap kekerasan pada anak itu 

suatu hal yang wajar. Karena para orang tua berpikiran bahwa kekerasan yang 

dilakukan pada anak tersebut salah satu tujuan atau cara mendisiplinkan anak. 

Padahal orang tua harus bertanggung jawab dalam mengupayakan 

kesejahteraan, keselamatan/perlindungan, dan tumbuh kembang anaknya. 

Kekerasan pada anak adalah segala sesuatu tindakan yang melukai dan 

merugikan fisik dan mental psikis anak tersebut.
9
 

                                                             
9
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Terjadinya kekerasan pada anak ini sudah tentu membawa dampak 

yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak. Untuk itu anak perlu 

dihindari dari perbuatan kekerasan yang mempengaruhi perkembangan fisik 

dan kondisi mentalnya. 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis 

terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kekerasan oleh orang 

tua terhadap anak dalam bentuk penulisan skripsi dengan mengangkat judul 

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA 

KEKERASAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI 

KABUPATEN MALANG” (Studi Kasus di Polres Kabupaten Malang ) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis disini merumuskan 

beberapa permasalahan, antara lain : 

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

kekerasan terhadap anak oleh orang tua di Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana cara Penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak 

di Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menybabkan terjadinya tindak 

pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua 
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2. Untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana kekerasan 

terhadap di Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dalam penulisan ini untuk pengembangan pengetahuan 

keilmuan hukum pidana berkaitan dengan kekekrasan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Penulisan ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan 

pada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

oleh orang tua terhadap anak, sehingga mengetahui factor tindak 

pidana dan modus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak 

b. Bagi Orang Tua 

Penulisan ini dapat dijadikan pengetahuan bagi orang tua agar tidak 

melakukan kekerasan terhadap anaknya, karena dampak dari 

kekerasan terhadap anak tersebut akan mengganggu mental si anak. 

c. Bagi Anak 

Penulisan ini dapat dijadikan pengetahuan untuk anak apabila terjadi 

kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dapat dilaporkan 

kepada pihak yang berwenang 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis yuridis 

sosiologis yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan 

gambaran – gambaran dari data – data yang telah diperoleh dari studi 

lapang, yang sesuai dengan ketentuan kaidah dan norma yang berlaku.
10

 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Yaitu, sejumlah bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan 

umum (lex general) dan Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagai peraturan khusus (lex spesialis)  

b. Data Sekunder 

Yaitu, bahan pendukung untuk melengkapi bahan primer, adapun 

bahan yang diperoleh, penulis melakukan penelitian keperpustakaan 

dengan cara mempelajari literatur, buku, dokumen, tulisan ilmiah 

atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ditengahkan untuk memperoleh landasan teori. 

3. Cara Memperoleh Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian.
11

 Adapun teknik pengumpulan data meliputi 

empat hal yaitu : 
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 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1989, 

hal 618. 
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 Moh.Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hal.174 
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a. Studi Keperpustakaan 

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk 

mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya 

data sekunder. Pengetahuan tentang seluk beluk perpustakaan akan 

membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, biaya.
12

 

Maka di dalam penelitian penulis akan melakukan inventarisasi 

terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai bahan primer, 

sekunder dan bahan – bahan lain yang terkait tentang permasalahan 

peneliti. 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden 

sedikit/ kecil.
13

 Selama ini metode wawancara selalu dianggap 

sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di 

lapangan dengan dibantu menggunakan alat perekam maupun alat 

tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat dilakukan bertatap 

muka secara langsung dengan narasumber , yaitu Petugas dari 

Kepolisian Resort Kabupaten Malang khususnya pada bagian PPA 

(Perlindungan Perempuan dan Anak) dan korban kekerasan pada 

anak. 
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 Soejono Soekanto, Peneltian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 

2006, hal.41 
13

 Sugiyono, Metode Peneltian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif ,dan R&D, alfabeta, 

Bandung, 2009, hal.194 
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c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variable, yang berupa catatan, transkrip, buku ,surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
14

 Sifat

utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah

terjadi di waktu silam. Secara detail bahan documenter terbagi

beberapa macam yaitu autobigrafi, surat pribadi, buku atau catatan

harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data

deserver, dan flashdisk dan data tersimpan di website.
15

 Di dalam

penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan

cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Polres Kabupaten

Malang.

4. Analisa Data

 Dari data – data yang diperoleh dari sumber bahan primer dan 

sumber bahan sekunder sebagai data penunjang , maka langkah 

selanjutnya adalah analisa data, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

jawaban dari permasalahan yang diketengahkan, Dalam analisi data ini, 

penulis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif analisa yaitu data yang 

diperoleh akan dianalisa dan digambarkan, sehingga nantinya akan 

memperoleh suatu kesimpulan. 

14
 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ,Rineka Cipta, Yogyakarta, 

2010, hal.274 
15

 Juliansyah Noor, Metode penelitian : Skripsi ,tesis,disertasi, dan Karya Ilmiah ; Edisi Pertama, 

Kencana, Jakarta, 2011, hal.141 


