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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan 

kepada manusia dari adanya suatu perkawinan yang terjadi di antara dua 

pasangan yang sah dan telah hidup bersama. Anak merupakan suatu karunia 

terbesar  yang diterima oleh pasangan suami istri. Oleh sebab itu setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Di samping sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa anak adalah 

generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi serta mendapatkan 

hak-hak  dan kebutuhan-kebutuhan. Anak juga memiliki hak asasi manusia 

adalah salah satunya yaitu terbebas dari segala macam kekerasan dan 

diskriminasi. Pada dasarnya anak tidak diperlakukan dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan kekerasan, tetapi dirawat, dididik, dijaga dengan baik 

dengan kasih sayang. 

Seperti yang tertera di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yaitu memberi batasan bahwa anak itu 
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adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”. Kedudukan anak di dalam suatu 

keluarga dalam posisi yang lemah, lebih lemah dari pada orang dewasa seperti 

orangtua. Bahwa anak bukan orang yang dapat  hidup sendiri, tetapi masih 

butuh sokongan untuk hidup, perlindungan dari orangtua, masyarakat, 

pemerintah dan negara. Perlindungan ini dibutuhkan karena perbedaan 

psikologis dan tingkat emosional diantara anak-anak sendiri dan orang 

dewasa.  

Masa kecil seorang anak-anak adalah hal indah yang dimiliki, 

Seharusnya anak dijaga sesuai tumbuh kembangnya karena aktifitas yang 

dilakukan semasa kecil sangat mempengaruhi perkembangannya, maka anak 

harus dihindarkan dari kekerasan yang dapat mengancam tumbuh kembang 

dan psikologis anak tersebut. Orangtua merupakan figur yang akan dicontoh 

oleh anaknya kelak. Peran orangtua kepada anak sangat besar mengingat 

lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang diterima oleh anak 

sebagai makluk sosial. Seperti yang tertera dalam Pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan: “orang tua dan 

keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 

dalam kandungan”. Maka dari itu orangtua juga tidak boleh merenggut masa 

kecil anak-anak dengan melakukan berbagai macam hal yang buruk.  
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Tidak bisa dihindari bahwa anak-anak mengalami kekerasan yang 

bermacam-macam yang disebabkan oleh orangtua dengan berbagai tujuan dan 

alasan. Alasan-alasan kekerasan yang dilakukan oleh orangtua adalah karena 

faktor ekonomi, kurangnya kepedulian terhadap anak, bahkan anak dianggap 

sebagai suatu beban orangtua. 

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal 

yang baru. Kekerasan terhadap anak sering dilakukan bersama dengan salah 

satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  

Hukum Pidana yaitu penganiayaan (pasal 351 KUHP)
1
. Sebagai contoh : di 

Bekasi seorang ibu bernam TSA menginjak anak bayinya yang divideo pada 

tanggal 25 September pukul 04.30 Bekasi karena suaminya adalah seorang 

pejabat yang mengedarkan narkoba dan tak mampu menafkahi istrinya lagi.
2
 

Maka dari itu, diperlukan adanya undang-undang serta lembaga atau 

badan-badan pemerintah yang dapat menjamin anak dapat terlindungi dari 

kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya. 

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengamanatkan: 

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa 

aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga 

                                                           
1
 Moerti Hadiati Soeroso,2010,Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- 

Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 01 
2
 http://tv.liputan6.com/read/2620424/video-ini-alasan-ibu-injak-anak-yang-jadi-viral-di-medsos, 

diakses tanggal 8 November 2016, pukul 21.47 

http://tv.liputan6.com/read/2620424/video-ini-alasan-ibu-injak-anak-yang-jadi-viral-di-medsos
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sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 

maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. 

Seperti yang tertera di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan:  “Negara, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Peran 

serta Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan, 

pemeliharaan dan kesejahteraan dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

orangtua yang secara bertanggung jawab terhadap anak.  

Adapun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap 

anak yang telah dilakukan, dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus-kasus 

kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses 

berdasarkan peraturan  yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana, melainkan ditangani berdasarkan undang-undang khusus yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.
3
 Tidak hanya undang-undang saja yang dibuat untuk 

mengatasi masalah kekerasan, tetapi pemerintah juga membentuk lembaga 

                                                           
3
 Moerti Hadiati Soeroso, Op Cit., hlm. 13 
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atau badan-badan pemerintah sebagai pendukungnya. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 yaitu pemerintah daerah 

membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang. 

Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang adalah lembaga resmi pemerintah di tingkat Kota. Dinas  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki 

tugas untuk membantu Walikota Semarang dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya 

terkait dengan tugas, tetapi Dinas juga memiliki beberapa fungsi yaitu 

melakukan pengkoordinasian tugas dakam rangka melaksanakan program 

kegiatan, penyelenggaraan kerjasama dan penyelenggaraan monitoring dan 

evaluasi program dan kegiatan. Perlunya badan perlindungan ini agar anak 

bisa mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya yang bebas dari 

kekerasan maupun diskriminasi. Termasuk di dalamnya kekerasan pada anak 

di dalam keluarga. Adapun salah satu tugas dari lembaga ini adalah 

memberikan fasilitas dalam perlindungan pada anak, dengan penyediaan 

shelter-shelter atau rumah aman bagi anak, tak terkecuali anak korban 

kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

Seperti yang tertera didalam Pasal 1 Nomor 19 Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindak Kekerasan yang mengamanatkan : “Rumah aman adalah tempat 
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tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap 

korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.” 

Shelter (rumah aman) ini diadakan oleh Pemerintah Daerah kota 

Semarang guna melindungi anak-anak dari akibat kekerasan baik secara fisik 

maupun non fisik yang dialami dari lingkungan di sekitarnya seperti yang 

dilakukan oleh orangtua. Rumah aman atau shelter dijadikan sebagai tempat 

untuk pembinaan korban kekerasan sosial. Salah satu fungsi shelter atau 

rumah aman ini sebagai salah satu tempat berlindung sementara dimana anak 

yang traumatis akibat kekerasan yang dialaminya mendapatkan cara untuk 

dapat dipulihkan. Dengan adanya shelter (rumah aman) ini maka berguna bagi 

para korban tidak hanya pemulihan kondisinya secara psikis tetapi juga 

adanya bimbingan anak untuk penyelesaian kasus dari anak tersebut selesai 

dan korban menjadi lebih baik lagi kehidupannya. 

Oleh sebab itu, dengan adanya lembaga Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diharapkan dapat 

mewujudkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang dilakukan oleh 

orangtua. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul  “PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TERHADAP 

TERSEDIANYA TEMPAT PERLINDUNGAN (SHELTER) BAGI 

ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN ORANGTUA DI KOTA 

SEMARANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA 
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SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN”. 

 

B. Perumusan masalah 

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya tempat 

perlindungan (shelter) bagi anak-anak korban kekerasan orangtua di Kota 

Semarang sebagai salah satu perwujudan hak perlindungan bagi anak? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat terhadap penyediaan tempat 

perlindungan (shelter) sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum 

pada anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya tempat 

perlindungan (shelter)  bagi perlindungan anak-anak korban kekerasan 

orangtua di kota Semarang sebagai salah satu perwujudan hak 

perlindungan bagi anak. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyediaan shelter 

sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada anak korban 

kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama dalam 

ilmu hukum, dengan mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya 

tempat perlindungan (shelter) bagi anak-anak korban kekerasan orangtua 

di kota Semarang sebagai salah satu perwujudan hak perlindungan bagi 

anak dan sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada anak 

korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peranan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

dalam menyediakan tempat perlindungan (shelter) bagi anak-anak 

korban kekerasan orangtua di Kota Semarang, sehingga dapat menjadi 

acuan kinerja evaluasi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang. 

2.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang dalam penyediaan tempat perlindungan (shelter) bagi 

anak-anak korban kekerasan orangtua di Kota Semarang. 

2.3 Bagi Korban  
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Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada korban bahwa 

terdapat tempat untuk mengadu dan tersedianya bentuk layanan 

hukum seperti shelter dari rasa terancam. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok yang bertujuan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4
 Untuk mencapai tujuan itu 

maka diperlukan yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu suatu tata 

urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan 

pembahasan untuk memahami objek yang diteliti.
5
 Adapun teknik yang 

digunakan yaitu: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan adalah  metode kualitatif dengan pendekatan 

yuridis sosiologis yang menekankan pada peraturan-peraturan yang sudah 

ada dan nantinya di kaitkan dengan  Peranan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya 

tempat perlindungan (shelter) bagi anak-anak korban kekerasan orangtua 

di kota Semarang sebagai salah satu perwujudan hak perlindungan bagi 

anak dan sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada anak 

korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

2. Spesifikasi Penelitian 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1 

5
 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.3 
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Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Maksud deskriptif 

adalah memberikan gambaran mengenai peranan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya 

tempat perlindungan (shelter) bagi anak-anak korban kekerasan orangtua 

di Kota Semarang. Sedangkan analitis yaitu data- data yang diperoleh 

akan dianalitis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada 

serta dengan pendapat para ahli hukum, sehingga dapat diketahui realita 

dilapangan dengan teori yang sesungguhnya. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap tersedianya tempat 

perlindungan (shelter) bagi anak-anak korban kekerasan orangtua di Kota 

Semarang sebagai salah satu perwujudan hak perlindungan bagi anak dan 

sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada anak korban 

kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

4. Lokasi Penelitian  

Pengumpulan data untuk penelitian ini ada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Pusat Pelayanan 

Terpadu Seruni. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ini dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder : 
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a) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya dan belum diolah, data ini diperoleh melalui studi 

lapangan. Studi lapangan adalah suatu kegiatan langsung yang 

dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer 

ini diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara. Wawancara 

yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih 

saling bertatap muka. Wawancara dilakukan secara sistematis 

melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, 

tapi masih dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai 

dengan situasi ketika wawancara dilakukan.
6 

Penulis melakukan 

wawancara yaitu : 

NaraSumber : 

a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 

b. Staff  Pusat Pelayanan Terpadu Seruni  

b) Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-

                                                           
6
 Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 34-35 
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laporan penelitian terdahulu.
7
 Studi kespustakaan adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-

buku, diktat, jurnal, undang-undang serta yurisprudensi yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibuat. 

Studi pustaka dalam penelitian hukum dilakukan terhadap bahan-

bahan hukum yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang  bersumber 

dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

anak-anak korban kekerasan orangtua di Kota Semarang, 

yaitu: 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

(c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia 

(d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

(e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

                                                           
7
 Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta:PT.Bumi Aksara, hlm 19 
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(f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

(g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(h) Pasal 1 butir 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata 

Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 

(i) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang 

berhubungan dengan penelitian ini 

(a) Skripsi hukum yang terkait dengan judul penelitian  

(b) Buku-buku yang berkaitan tentang perlindungan anak 

(c) Artikel di website 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 
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yang berasal dari kamus,ensiklopedia, majalah, surat kabar, 

internet dan sebagainya.
8
 

Bahan hukum tersier terdiri dari : 

(a) Kamus hukum 

(b) Kamus Bahasa Indonesia 

6. Metode Penyajian Data 

Semua data yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian akan 

dikumpulkan. Lalu data disajikan dalam bentuk kalimat dari hasil 

wawancara di lapangan lalu dikelompokkan sehingga mampu 

memperjelas masalah dan hal-hal yang diteliti. 

7. Metode Pengolahan Data  

Data yang diperoleh dari primer dan sekunder yang telah terkumpul. 

Setelah proses pengolahan data selesai dan di edit secara sistematis. Untuk 

menjawab pertanyaan permasalahan yang sedang diteliti. 

8. Metode Analisis Data 

 Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang tidak dapat 

diukur dengan angka, sehingga analisa dilakukan berdasarkan pendapat 

atau pikiran. Metode ini merupakan metode yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

                                                           
8
 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106 
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lisan dan perilaku nyata.
9
 Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat 

menjawab dengan jelas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika agar penulisan bertujuan agar penulisan dapat terarah dan 

sistematis, berikut penulis membagi dalam 4 bab : 

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ kegunaan penelitian, 

dan metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II Tinjauan pustaka yang menjelaskan teori peranan dan 

pengertian perlindungan, profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang, profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 

pengertian shelter, pengertian anak, pengertian orangtua, hak dan 

kewajibannya, pengertian kekerasan, pengertian perlindungan anak, 

perlindungan hukum, dan penegakan hukum. 

BAB III Pembahasan Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang 

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang Terhadap Tersedianya Tempat Perlindungan (Shelter) Bagi Anak-

Anak Korban Kekerasan Orangtua, Faktor-faktor Penghambat dalam 

penyediaan shelter sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum pada anak 

korban kekerasan yang dilakukan oleh orangtua. 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 32 
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BAB IV Berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Kesimpulan merupakan rangkuman dari penelitian 

dan pembahasan, sedangkan saran merupakan masukan untuk perbaikan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


