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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah serta anugrah yang diberikan oleh Tuhan

Yang Maha Esa kepada para orang tua. Setiap anak memiliki harkat dan

martabat untuk dihargai dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang

anak. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki

potensi untuk menjadi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Mereka dapat berperan strategis dalam membangun suatu bangsa ke

depannya berdasarkan dari pendidikan yang telah mereka dapat. Oleh sebab

itu harus ada adanya jaminan terhadap anak serta dalam pertumbuhan

perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Perjalanan hidup seseorang dimulai dari lahir dan sampai meninggal.

Proses menuju pendewasaan maka harus ditempuh masa kanak-kanak, di

mana masa ini adalah masa yang paling rentan dalam perjalanan hidup

seseorang manusia. Pada hakekatnya anak-anak tidak bisa melindungi diri

sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial sehingga

sangat rentan menjadi korban penganiayaan, baik penganiayaan yang

dilakukan dari keluarganya sendiri atau oleh orang lain seperti tetangga

rumah, guru atau bahkan orang lain yang tidak dikenal. Dengan demikian

diperlukan perlindungan khusus terhadap anak.

Anak dapat dengan mudah menjadi korban tindak pidana. Bentuk-

bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik,
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kekerasan psikis/emosional dan kekerasan seksual, antara lain berupa: dicubit,

didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditampar, disuruh push-up,

disuruh lari, mengancam, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir dipaksa

membersihkan WC, dipaksa mencabut rumput, dirayu, dicolek, dipaksa onani,

oral seks, diperkosa dan lain sebagainya1.

Penganiayaan dan/atau kekerasan fisik yang dialami oleh anak tidak

hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan

emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan

anak. Oleh sebab itu kekerasan yang terjadi dapat merusak mental anak dan

anak akan merasa hidup dalam ketakutan. Hal ini sering kita dengar dari

media televisi yakni mengenai anak yang menjadi korban tindakan kekerasan

termasuk mengalami tindak kekerasan seksual2.

Saat menjadi korban, untuk memeriksa pelakunya, maka anak harus

memberikan kesaksian. Sering terjadi bahwa saat memberikan kesaksian anak

merasa trauma dan takut, sehingga perlu diberikan perlindungan khusus

supaya anak tidak mengalami apa yang disebut sebagai secondary

victimization. Hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan hak untuk

mendapatkan keadilan adalah hak asasi manusia yang harus diberikan oleh

negara, termasuk terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pertimbangan pemikiran tersebut, maka hak anak harus dilindungi

oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum anak atau

perlindungan hukum anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum

1 Ibid., hal. 46.
2 Ibid., hal. 47.
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anak dalam bidang hukum privat dan dalam bidang hukum publik.

Perlindungan hukum anak dalam bidang publik diantaranya meliputi

perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum

anak dalam bidang hukum pidana formil yang berkaitan dengan peradilan

pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum3.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

ada tiga peran yang dimiliki anak yaitu, anak sebagai korban, anak sebagai

pelaku dan anak sebagai saksi. Pasal 1 angka 4, menyebutkan pengertian anak

yang menjadi korban tindak pidana yakni: “Anak yang Menjadi Korban

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Sedangkan pasal 1 angka 5, menyatakan : “Anak yang Menjadi Saksi Tindak

Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya

sendiri”4.

Proses pemeriksaan anak mendapatkan perlindungan antara lain

disebutkan di dalam Pasal 23 berikut. (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan,

Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan

3 Widi Santoso, 2014, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Kekerasan”, Lex
Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, hlm. 46.

4 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1.
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perundang-undangan. (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban

atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang

dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. (3)

Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang

diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi

orang tua5.

Di Kota Semarang sendiri, sebagaimana jumlah data yang diperoleh

dari unit PPA Sat. Reskrim Polrestabes Semarang tahun 2014-2018 tercatat

beberapa kasus kekerasan fisik terhadap anak, baik kasus persetubuhan

terhadap anak, maupun kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kesempatan ini, Penulis sangat tertarik untuk melihat bagaimana anak

korban penganiayaan atau kekerasan fisik dilindungi saat pemeriksaan

dilakukan terhadap pelakunya atau saat proses penyidikan terhadap pelaku

sedang berlangsung, karena anak sebagai korban penganiayaan atau korban

kekerasan fisik mau tidak mau akan memberikan kesaksiannya untuk

membuat terang suatu tindak pidana. Sejalan dengan itu, mereka juga

memiliki hak asasi untuk bebas dari rasa takut karena adanya secondary

victimization yang mungkin dialami serta hak untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melaksanakan

penelitian dengan mengambil judul: Perlindungan Hukum terhadap Anak

Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan/atau Kekerasan Fisik dalam

Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polrestabes Semarang) untuk

5 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 23.
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mengetahui sejauh mana proses perlindungan hukum yang diberikan oleh

Penyidik dan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap anak korban

dalam proses penyidikan dan apakah hal tersebut telah dilaksanakan menurut

peraturan perundang-undang yang telah ada dengan mengedepankan hak

asasi anak korban.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka oleh Penulis

permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Penyidik

terhadap Anak yang menjadi korban penganiayaan dan/atau kekerasan

fisik dalam prespektif Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana implementasi tanggungjawab pihak Penyidik Anak saat

proses Penyidikan dan pihak DP3AKB saat mendampingi anak menjadi

korban tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik di

Polrestabes Semarang?

3. Hambatan apa yang ditemui oleh Penyidik dan DP3AKB anak dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik dalam prespektif hak
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asasi manusia. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Penyidik

terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan dan/atau kekerasan

fisik dalam prespektif hak asasi manusia di Polrestabes Semarang.

2. Untuk mengetahui implementasi tanggungjawab pihak Penyidik Anak

saat proses Penyidikan dan pihak DP3AKB saat mendampingi anak

menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik di

Polrestabes Semarang.

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Penyidik dan DP3AKB

anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang

menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis

maupun praktis. Manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-

pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum dan menambah

pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak,

khususnya perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana

penganiayaan dan/atau kekerasan fisik.



7

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan

dan perbaikan penegakan hukum khususnya dalam rangka memberikan

perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan

dan/atau kekerasan fisik.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka

metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode

kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto dkk. adalah sebuah metode yang

menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk

mengkontruksikan gejala hukum yang kompleks6. Penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan hitungan

matematis atau statistik saat menganalisis permasalahan, melainkan

menggunakan interpretasi peneliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif

analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena Peneliti ingin

menggambarkan realita kondisi hukum terutama perlindungan hukm

terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan dan/atau kekerasan

fisik yang terjadi di Polrestabes Semarang yang kemudian akan dianalisis

dengan berbagai teori, pendapat para ahli hukum pidana dan pemerhati

6 Petrus Soerjowinoto dkk., 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 55.
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anak serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat dibuat

kesimpulan.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan

tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

penganiayaan dan/atau kekerasan fisik dalam prespektif hak asasi

manusia di Polrestabes Semarang, sebagai upaya perlindungan terhadap

hak-hak anak dalam kehidupannya. Elemen yang diteliti adalah:

a. Penyidik yang memeriksa kasus anak yang menjadi korban tindak

pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik.

b. Pihak DP3AKB Anak serta peraturan perundang-undangan yang

menjadi landasan hukum pemeriksaan tindak pidana penganiayaan

dan/atau kekerasan fisik yang korbannya adalah anak-anak.

c. Data Jumlah Kasus Penganiayaan dan/atau kekerasan fisik Anak.

d. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh Peneliti dari

tangan pertama atau data yang belum diolah oleh pihak ketiga. Data

sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak ketiga, dimana data

yang digunakan adalah literatur, hasil penelitian dan peraturan

perundang-undangan.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan

(library research) dan wawancara.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mempelajari buku-buku, diktat, jurnal, undang-undang yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber studi

pustaka ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat

seperti peraturan perundang-undangan, berkas-berkas keputusan

pengadilan, yurisprudensi, traktat (perjanjian) dll. Bahan-bahan

hukum primer yang digunakan adalah dalam penelitian adalah:

a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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d) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

adalah azas dan teori yang terdapat dalam literatur, pendapat para

ahli, hasil penelitian, jurnal hukum, dan dokumen lainnya. Bahan

hukum sekunder yang digunakan adalah berkas-berkas kasus

pemeriksaan dimana anak menjadi korban penganiayaan dan/atau

kekerasan fisik yang tersimpan di Polrestabes Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat

mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut

adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa

Inggris, Ensiklopedia jika memang dibutuhkan saat melakukan

penelitian.

b. Wawancara

Untuk mencari dan mendapatkan data primer, teknik yang

digunakan adalah wawancara, dimana Penulis akan melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewajiban

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban
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penganiayaan dan/atau kekerasan fisik. Wawancara dalam hal ini akan

dilakukan dengan:

1) Penyidik yang memeriksa kasus anak yang menjadi korban

tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan fisik.

2) DP3AKB karena tugas DP3AKB sendiri ialah sebagai

pendamping anak yang menjadi korban tindak pidana

penganiayaan atau kekerasan dalam proses Penyidikan.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Sebelum dilakukan analisis, maka data yang ada akan diperiksa

terlebih dahulu sebelum kemudian diolah dan disajikan. Data yang

relevan dengan topik yang diangkat akan digunakan sebagai bahan

analisis, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah diolah,

maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian

untuk dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Seperti sudah dikemukakan di atas, metode analisis yang akan

digunakan adalah analisis kualitatif yakni dengan cara menafsirkan data-

data yang sifatnya deskriptif. Peneliti secara aktif dan subjektif

melakukan proses dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan

kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat penafsiran

data.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk memperdalam pemahaman tentang hasil penelitian ini dan juga

menyusun data dengan rapi dan baik, maka sistematika penulisan yang

digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I adalah BAB PENDAHULUAN yang mengguraikan latar

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan

tentang bahan pustaka yang digunakan meliputi pengertian perlindungan

hukum, pengertian anak, hak anak, pengertian dan unsur-unsur tidank pidana,

pengertian tindak pidana penganiayaan, kekerasan dan kekerasan fisik,

penyelidikan dan penyidikan, hak asasi anak sebagai hak asasi manusia,

penegak hukum

BAB III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang menguraikan hasil penelitian yang berisi Profil Polrestabes Semarang

dan DP3AKB, bentuk perlindungan hukum yang diberikan Penyidik

terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan dan/atau kekerasan fisik

dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Implementasi tanggungjawab pihak

Penyidik Anak saat proses penyidikan, dan pihak DP3AKB saat

mendampingi anak menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan/atau

kekerasan fisik di Polrestabes Semarang, dan hambatan yang ditemui oleh

Penyidik dan DP3AKB anak dalam memberikan perlindungan hukum
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terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan/atau

kekerasan fisik.

BAB IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.
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