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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara sosiologis anak merupakan individu yang menjadi komponen kecil dalam 

struktur sosial masyarakat. Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Anak adalah generasi penerus 

bangsa bahwa setiap anak memiliki harkat dan martabat yang melekat pada diri mereka 

sebagai manusia secara utuh. Sebab mereka juga membutuhkan hak atau kesempatan 

yang bebas untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang aman 

dan terlindungi dari segala bentuk yang mengandung ancaman terhadap hak-hak 

mereka. Namun selain itu, anak juga memiliki hak yang harus di lindungi oleh Undang-

Undang untuk memberikan perlindungan dalam hidup bersama keluarga, berinteraksi 

dalam lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah kemudian memilki 

kebebasan dalam berkarya dengan kreatifitas serta potensi yang di miliki. Dari 

penjelasan diatas bahwa sudah jelas aturan yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 

2002 mengenai perlindungan anak. Di dalam undang-undang tersebut bahwa setiap 

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

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat 

berpengaruh besar dalam sebuah kelangsungan hidup dalam masyarakat. Hal ini juga 
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merupakan sebuah tindakan yang akan merusak pertumbuhan dan perkembangan 

seorang anak. Kekerasan yang sering terjadi pada anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan lain sebgainya. Konsep pengasuhan 

anak mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Kekerasan menurut Barker 

(1987: 23) dalam Huraerah (2006: 36)  dia mendefenisikan Abuse sebagai improper 

behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual 

or grup” (kkekerasan adalah sebuah perilaku yang  tidak layak dan  mengakibatkan 

kerugian atauubahaya secara fisik, psikologis, atauffinansial, baik yang dialamiiindividu 

atau kelompok).  

Anak-anak dan perempuan sangat rentan mengalami  kasus kekerasan. Setiap 

anak memiliki harapan untuk dirinya dalam waktu yang akan datang. Gambaran untuk 

anak-anak bagaimana diperlakukan saat ini adalah menjadi sebuah cerminan masa 

depan mereka di masa yang akan datang. Jika saat ini anak-anak diperlakukan dengan 

buruk (kekerasan) tentu kelangangsungan hidup mereka juga akan terganggu di masa 

yang akan datang. Hal ini tentu akan menjadi sebuah bencana bagi mereka sebab segala 

bentuk proses keberlangsungan hidup mereka, bagaimana mereka memahami siapa dan 

apa saja yang menjadi kebutuhan, dan yang terpenting adalah mengetahui hak-hak serta 

perlindungan yang mereka butuhkan. Untuk itu jaminan terhadap hak-hak anak harus di 

tegakan. Karena jika anak dididik dengan baik sejak dini, tentu akan menjamin 

kelangsungan hidup mereka di masa yang akan datang. Hal ini juga akan memberikan 

nilai positif bagi diri mereka sendiri dan bangsa ini. Dalam mendidik tentu tidak 

terlepas dari peran orang tua dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama bagi 

seorang anak untuk mengenal dunia. Segala bentuk perlakuan anak tergantung 
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bagaiman peran orang tua dalam mendidik. Namun perlakuan anak juga akan sangat 

berpengaruh jika ada konflik yang terjadi dalam keluarga.  

Kasus kekerasan terhadap anak di NTT juga masih sering terjadi. Sering kali kita 

ketahui bahwa masih banyak pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab atas tindakan 

kekerasan yang dilakukan kepada anak. Hal ini terjadi karena berbagai macam 

penyebabnya, sehingga permasalahan ini tidak secara mudah untuk diselesaikan.  

Kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak anak sehingga anak sering 

kali dijadikan sebagai sasaran bagi pihak yang tidak bertanggungjawab.  Padahal 

Indonesia sudah memiliki regualsi dalam bentuk Undang-Undang ataupun ketetapan 

hukum untuk melindungi hak anak. Namun hal ini masih menimbulkan berbagai 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan. Entah regualsi 

yang ada memang belum tersampaikan secara merata ataukah kurangnya kepedulian 

pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Hal ini akan menimbulkan rasa 

kekhawatiran bagi yang berkepentingan dalam menuntut haknya secara wajar.  

Memang selama ini orang-orang beranggapan bahwa rumah tangga adalah sebuah 

tempat yag aman karena semua anggota yang ada di dalamnya merasa nyaman dan 

terlindungi. Namun sesungguhnya adalah intensitas kekerasan terhadap anak  dalam 

rumah dan lingkungan sekitarnya masih sangat tinggi. Bahwa dari data yang di peroleh 

Save The Children masih sangat tinggi. Sering kali terjadi kasus kekrasan anak di 

Kupang memang menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Yang mana pihak 

pemerintah harus menjadi aktor utama dalam menangani kasus ini. Melihat data yang di 

peroleh Save The Children di kota kupang setiap tahun mengalami peningkatan. Save 

the children kota kupang juga menegaskan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi 
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yang di lakukan tercatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kupang, Nusa 

Tenggara Timur (NTT) palinggbanyak terjadi sekitar lingkungannkeluarga. Angkanya 

mencapai sekitar 93 persen. Dari hasil monitoring dan evaluasiiyang dilkaukan 

menunjukan  anak-anak di daerah Kota Kupang rentan menjadi korbannkekrasan justru 

terjadi di sekitar  lingkungan keluarga dan sekolah. Ada tiga kategori kekerasan 

terhadap anak yang terjadi di kota Kupang pada tahun 2016 seperti, anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 29 kasus, anak yang terlantar 8 kasus, dan 

anak balita sebanyak 5 kasus (http://www.nttterkini.com/93-persen-kekerasan-terhadap-

anak-terjadi-dalam-keluarga/).  

 Direksi LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH, juga menjelaskan bahwa dalam 

catatan akhir tahun LBH APIK NTT menyebutkan, sepanjang tahun 2017, banyak 

terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihaknya, telah melakukan riset 

medis dan riset pengaduan kasus. Riset tersebut menyatakan bahwa sepanjang tahun 

2017 terdapat 111 kasus dengan 12 jenis kasus. Kasus KDRT merupakan kasus tertinggi 

sebanyak 57 kasus di susul pencabulan 44 kasus, trafficking 35 kasus dan perkosaan 27 

kasus. Kemudian data dari DinassSosial (DINSOS) KotaaKupang. Felisberto Amaral 

mengatakannkasus kekerasantterhadap anak hingga mencapai 5033kasus. Dengan 

tingkat kasus paling tinggi yakniikekerasansseksual. Berdsarkan data 20177tercatat 

2000kasus yang merupakan anak juga terlibat dalam kasusssebagai korban. 

Sedangkannditahun 2018 baru tercatatt40kkasus. Akumulasi  dari sejumlahhkasus sejak 

tahunn2015 sampai tahun 2018 tercatat 503kkasus, dengan tingkat kasus yang paling 

tinggi adalah pelecehan seksual pada anak yang  dikategorikan mulai dari usia yang 

http://www.nttterkini.com/93-persen-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-dalam-keluarga/
http://www.nttterkini.com/93-persen-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-dalam-keluarga/
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masih dibawah 18 tahun (https://kupang.tribunnews.com/2018/01/26/fantastis-kasus-

perzinahan-di-ntt-meningkat-tajam). 

Melihat fenomena yang terjadi bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih sering 

terjadi, untuk ituusangat dibutuhkan adanyaapartisipasi dari berbagiipihak, baikidari 

lembaga atauupihakppemerintah, sertaaberbagai organisasiiyang di harapkan untuk 

membantuupihak pemerintahddalam  menanganiikasus yang ada. Dari bantuan-bantuan 

yang di berikan entah bantuannsecaraateknis, maupunnpengawasan terhadappprogram-

programmyang di tetapkan oleh pemerintah. Serta bantuan untuk memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan konsep perlindungan anak. Selain 

itu seharusnya pemerintah indonesia harus lebih berperan aktif dalam memberikan 

penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak dengan melakukan sebuah 

tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini pihak 

pemerintah harus berusaha untuk mengentaskan kasus kekerasan anak melalui 

kebijakan dalam hal upaya untuk mengurangi dan pencegahan kasus-kasus yang ada di 

inonesia. 

The save the children fund atau yang lebih di kenal sebagai Save The Children 

adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasioanl (international non-governmental 

organization) yang mempromosikan hak-hak anak, menyediakan bantuan dan 

memberikan dukungan terhadap anak-anakkdi negara-negaraaberkembang. 

OrganisasiiSave TheeChildren adalahasalah satuuorganisasi yang yang memberikan 

perhatian khusus terhadap permasalahan anak. Sebagaiaaktor non-negaraoorganisasi 

save theechildren juga bekerja sama denganppemerintah sepertiidepartemen 

kesehatan,ddepartemen pendidikan nasional, departemen kesejahteraan sosial dan 

https://kupang.tribunnews.com/2018/01/26/fantastis-kasus-perzinahan-di-ntt-meningkat-tajam
https://kupang.tribunnews.com/2018/01/26/fantastis-kasus-perzinahan-di-ntt-meningkat-tajam
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departemen pemebrdayaan perempuan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di 

tingkat kabupaten.  

Save the children telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1976. Sebagai organisasi, 

save the children memiliki beberapa tugas besar;  pertama,bbekerja 

untukkpembangunan dan di sisillain,mmemberikan bantuankkemanusiaan. 

Untukkmencapai sekala yangbbesar, yayasan sayangiitunas cilikbbersama  dengan 

saveethe children memiliki33 inisatiffglobal yaitummemastikan bahwa setiapaanak 

dapattbertahan hidupp(survive), mendapatkanppendidikan (learn), dan 

perlindungann(beeprotected). Kemudian dari sepanjang tahun 2015, save the children 

telah bekerja di 11pprovinsi, 79 kabupaten, 701 kecamatan dan 918 desa,,danttelah 

berdampak langsung bagi 305.458 anak dan 247.049 orang dewasa, dan secara tidak 

langsunggmenjangkau lebih dari 3.600.000 orang di seluruh Indonesia. Selain itu 

wilayah kerja save the children meliputi beberapa daerah seperti Aceh,BBanten, Jawa 

Barat, JawaaTengah,YYogyakarta, JawaaTimur,  Jakarta, Nusa Tenggara Timur, 

Lampung,s SumatraaUtara, dans Sulawesi Selatan (https://www.stc.or.id/about-

us/lokasi-kerja-kami).  

Penelitian yang di lakukan oleh Pallawaruka (2014) dengan judul “Peran 

Organisasi Save The Children Dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak” menjelaskan 

bahwasstrategi yangddi lakukan oleh organisasisSave the Childrenndalam  memberikan 

penanganankkasus pekerjaaanak tersebuttadalah denganmmembuat EXCEEDpprogram 

(EliminateeExploitative ChildlLabor troughhEducation anddEconomic). 

Penelitian yanggdi lakukan olehhRini (2019), dengan judul “Upaya 

penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di 
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wilayahhhukum kota Bandar Lampung”. Dari hasil penelitiannmenunjukannbahwa, 

Pertama,uUpaya penanggulangan kekerasan terhadapaanak melalui sistem 

perlindungan terpadu belum berjalan dengan baik karena kurangnya 

pemahamannmasyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan 

anak. Kedua,uUpaya penanggulangan kekerasan anakkyang dilakukan oleh P2TP2A 

dan Dinas PemberdayaannPerempuan dan PerlindungannAnak Kota Bandar Lampung 

dengan cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum, dan seriusnya aparat penegak 

hukummdalam menanggapi terjadinyaakekerasan pada anak. 

Penelitian yang dilakukan olehhLestyoningsih (2019), dengan judul “Penanganan 

kekerasan terhadap anakkberbasissmasyarakat di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan bahwa situasi kekerasannterhadap anak menjadi isu dibalik 

tingginya angka kematian dan kesakitanaanak. Penanganan terhadap korban kekerasan 

terhadap anak di Indonesia telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh berbagaiiinstitusi 

entah itu institusi pemerintahan atau lembaga swadaya masyarkat. Namun koordinasi 

lintas sektor ini masih menjadi permasalahan. Kesimpulannya adalah penanganan 

terhadap anak korban dan pelaku kekerasan yang komperehensif melalui penanganan 

yang menyeluruh dan berbagai pihak yang kompeten. 

Berdasarkan uraian diatas membuat ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji 

lebih jauh terkait dengan bagaimana peran lembaga Save The Children Kupang dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Untuk itu, karna 

ketertarikan peneliti seperti yang sudah di jelaskan di atas maka peneliti mengambil 

sebuah judul “Peran Save The Children Dalam Memberikan Pendampingan 
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Terhadap Anak Korban Kekerasan Melalui Yayaysan Sayangi Tunas Cilik Di 

Kupang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan bahwa ada beberapa 

permasalahan yang dapat di tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja peran save the children dalam melakukan penanganan  terhadap 

anak korban kekerasan di Kupang ? 

2. Bagaimana Save The Children menangani anak korban kekerasan di 

Kupang.? 

1.3. Tujuan penelitian 

Berdasrkan permasalahan dan uraian yang ada, makattujuan darippenelitian 

iniaadalah:  

1. Untukkmengidentifikasi danmmenjelaskan peran save the children dalam 

melakukan penanganan  terhadap anak korban kekerasan di Kupang. 

2. Untuk menjelaskan penanganan anak korban kekerasan oleh Save The 

Children di Kupang.  

1.4. Manfaat penelitian 

Dari penelitain ini memberikan manfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan, 

diantaranya sebagai berikut; 

1. Manfaat Akademis 

 Dari hasil peneitian ini dapat memberikan sumbangsi ilmiah ataupun 

sebagai bahan tambahan untuk materi akademik.  Selain itu hasil penelitian 
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ini juga sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu penengetahuan 

dalam bidang kesejahteraan sosial dan memberikan wawasan baru terhadap 

peneliti dan pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, saran dan 

pertimbangan terhadap lembaga Save The Children. Serta memberikan 

informasi kepada masyarakat luas bahwa bagaimana pentingnya menjaga 

atau melindungi hak-hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan wawasan bagi mereka yang peminat terkait dengan 

permasalahan anak.  

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk menjelaskan apa saja yang akan dibahas dan untuk 

menghindar pembahasan-pembahasan yang melebar atau menyimpang maka ada 

beberapa batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti. Ruang lingkup dalam 

pembahasan ini tidak jauh dari judul penelitian yakni Peran Save The Children dalam 

memberikan pendampingan terhadap anak korban Kekerasan dan merupakan  

penjabaran dari rumusan masalah penelitian. 

1. Profil lembaga save the children 

2. Program yangddilakukan oleh SaveeThe Childrenndalam menanganikkasus 

kekerasan terhadapaanak. 

3. Proses pendampingan terhadap klien. 

4. Bentuk pendampingan terhadap klien. 


