ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
MENDIKBUD NO. 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
( Studi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi SyaratSyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh :
PUTRI ANINDITA
NPM : 1721020078
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
MENDIKBUD NO. 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
( Studi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi SyaratSyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
PUTRI ANINDITA
NPM : 1721020078
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

Pembimbing I
Pembimbing II

: Drs. H. Irwantoni., M.hum
: Uswatun Hasanah, M.Pd.

FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ii

ABSTRAK
Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak,
akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu
diperbolehkan menggunakan tindakan ta’dib (pengajaran). Pengajaran dalam
bentuk pemukulan dalam konteks pendidikan bukan penyiksaan, pemukulan
ini adalah hukuman yang bersifat mendidik bagi anak yang tidak mau
melaksanakan kewajibannya, pemukulan tidak boleh pada bagian-bagian
yang bisa melukai anak secara fisik. Hukum Islam menjatuhkan hukuman
bagi pelaku kekerasan menjadi dua bagian, yaitu kekerasan yang dikenakan
qishash dan kekerasan yang dikenakan diat. Banyaknya kasus kekerasan
yang terjadi di dunia pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah
memberlakukan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan
Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Lembaga
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung? Bagaimana pandangan Hukum
Islam terhadap Pelaksanaan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang
Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak
kekerasan dapat terjadi dalam lembaga pendidikan, latar belakang dan
dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan, serta mengetahui upaya
mengatasi tindak kekerasan yang terjadi berdasarkan Permendikbud No. 82
Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Sumber
data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data
sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data. Metode
pengumuplan data yang digunakan adalah metode interview dan metode
dokumentasi metode analisis data yaitu setelah data diperoleh, selanjutnya
dapat dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat dimengerti.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga
Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dan
diseminasi peraturan perundang-udangan dan program kegiatan anak dengan
mengunjungi sekolah-sekolah, untuk membentuk beberapa program salah
satunya seperti program perlindungan anak terpadu, program ini bertujuan
untuk pencegahan, perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap
anak dari tingkat sekolah. Perlindungan Anak dalam persepektif hukum Islam
merupakan kegiatan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Kekerasan dalam Islam tidak dibenarkan sejauh dengan ketentuan atau
melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan
digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum
tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.
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MOTTO
          
“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah
sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang
besar”.Al-Anfal (08): 28
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui
batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan
dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 9

qisash

Al-Qur‟an dan Terjemah

          
           
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras,
yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia
perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.10

ta‟dib

َََقَالَ قَال،َََعَنَ َجَد،َََعَنََأَبَيَو،ََعَنََعَمَ َوَعَبَدََماَلَكَ َابَنََالزَبَيَعَ َابَنَ َسَزَبَة
ََرَسَىَلَ َللاَ َصَلَى َللاَ َعَلَيَوَ َوَسَلَمَ عَلَمَىَا َالصَيَبَ َالصَالَةَ َسَبَعَسَنَيَ ن
وَاضَزََبىَعَلَيَهَاعَشَزََ رواهَتزمذَوابنَخذيمة
Dari ibunya „Abdul Mâlik bin Rabî‟ bin Sabrah dari Ayahnya
dari Kakeknya ia berkata, Telah bersabda Rasulullah Saw:
“Ajarilah anak kalian shalat waktu berusia 7 tahun dan pukullah
mereka apabila meninggalkan shalat sewaktu berusia 10 tahun.”

Al-Qur‟an dan Terjemah
Taufi Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan
Fisik Terhadap Anak”,Jurnal Ilmiah Syari„ah, Volume 15, Nomor 2, (Juli
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Keempat

instant solution

Kelima

Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi,
Kasus dan Konsep

sexualintercourse

Jauhari, “Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Alquran dan Implementasinya” .
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah : ‟Cara berfikir dan berbuat
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Pengantar Metodologi Riset Sosial

Field
Research

Metode Penelitian

Editing

Organising

organising

deskriptif. Deskriptif yaitu ‟suatu prosedur penelitian yang
orang dan perilaku yang dapat dimengerti”

Pintar Menulis Karya Ilmiah
MetodologiRiset

yaitu: “berangkat dari fakta

umum”.
I.

Sistematika Pembahasan

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Dasar menurut Hukum Islam
1. Pengertian Tindak Kekerasan dalam Hukum Islam
Tindak kekerasan adalah suatu tindakan atau
perbuatan seseorang atau kelompok orang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau
menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang
lain.1 Tindakan-tindakan yang menyebabkan cidera tidak
hanya terbatas pada kerusakan fisik saja, tetapi kerusakan
mental, akal, atau segala sesuatu yang menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang.
Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang
dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam
keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun.
Jalan kekerasan seminim mungkin harus dihindarkan
walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak
dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar
pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat
dibenarkan Syar‟i, ini juga sejalan dengan yang
diterangkan dalam Al-Qur‟an surat Al-A'raf (07): 33
           
           
     
Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan
yang keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan
dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan
(mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan
sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 677.
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itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang
Allah apa yang tidak kamu ketahui.2
Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan,
kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu
yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, namun pada
batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau sesuatu
yang patut diberikan kepada anak jika memang sang anak
telah melewati batas-batas yang telah digariskan agama,
dan orientasinya hanya sebatas sebagai hukuman agar si
anak jera.3 Menurut Erich Fromm dalam buku Abu
Huraerah tentang Kekerasan Terhadap Anak menjelaskan
bahwa kekerasan tidak bisa terlepas dari situasi dan
kondisi lingkungan orangtua semasa kecilnya, seperti
pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang
dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat
destruktif, sebagaimana firman Allah dalam surat AlQasas (28): 77
           
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat
kerusakan.4
Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia
dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan
adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi
pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku
kerusakan. Tindakan pengrusakan ini sendiri dapat
2

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit
Sygma Examedia, 2010), hlm. 154
3
Nurjanah, “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam” .
Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com, Vol. 2, No.1, (July 2018)
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit
Sygma Examedia, 2010), hlm. 394
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menimpa siapa saja dan apa saja serta dalam bentuk
apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan
perbuatan keji lainnya yang secara jelas diharamkan oleh
Allah SWT.
2. Dasar Hukum Islam Tindak Kekerasan
Sumber atau dasar hukum Islam pada umumnya
ada empat, yaitu Al-Qur‟an, Sunnah (hadits), Ijma‟, dan
Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber
tersebut
wajib
diikuti.
Urut-urutan
penyebutan
menunjukan urut-urutan kedudukan dan kepentingannya.
Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam
Al-Qur‟an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat
atau belum jelas hukumnya dalam Sunnah maka dicari
melalui Ijma‟, dan kalau tidak terdapat dalam Ijma‟, baru
dicari dalam Qiyas. 5 Hukum Islam itu sendiri adalah
konteks daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan
syariat atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam
disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk
merealisasikan dan melindungi kemashalatan umat
manusia, baik kemashalatan individu, masyarakat, atau
keduanya.
Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah
setelah dia menadapatkan tanda-tanda baliqh (mumayyiz).
Jika tanda-tanda tersebut sudah terlihat pada anak, maka
dia sudah beralih ke masa dewasa, yang mana sudah
diberikan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Anak adalah
hadiah terindah bagi orangtua sekaligus amanah bagi
mereka yang senantiasa harus dijaga dilindungi,
diperlakukan dan dididik dengan baik sesuai dengan ajaran
Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur‟an surat AlAnfal (08): 28

5
Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum
Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2002, hlm. 37.
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Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi
Allah ada pahala yang besar.6
Dalam ayat tersebut bukan berarti kita harus
menjauhi dan mengabaikan anak, Allah menciptakan
anak-anak adalah untuk dijaga, dilindungi, disayang oleh
orangtua dan keluarga, dan terutama adalah untuk
memperbanyak keturunan yaitu memperbanyak keturunan
yang akan bertaqwa dan beriman hanya kepada Allah,
yaitu dengan pengasuhan dan didikan orangtua yang baik
dengan ajaran Agama Islam, maka akan melahirkan anak
yang shaleh dan shalehah. Apabila didikan orangtua atau
keluarga salah terhadap anak maka akan meleceng dari
ajaran Agama Islam, itu adalah cobaan bagi orangtua
ataupun
keluarga.
Orangtua
maupun
keluarga
berkewajiban mendidik anak dengan baik dan penuh
kesabaran, dengan mencontohkan akhlak dan moral yang
baik kepada anak, karena pahala Allah sungguh sangat
besar.7
Dalam Islam, penanaman nilai-nilai moralitas pada
anak adalah hal yang sangat sentral. Moral atau akhlak,
adalah ukuran baik-buruknya atau sehat menyimpangnya
perilaku seseorang. Moral atau akhlak menentukan
seseorang bergaul dengan lingkungan. Penanaman nilainilai yang positif pada anak ini tidak langsung begitu saja
tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seorang
anak lahir bahkan sebelum lahir. Orangtua atau pengasuh
6

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit
Sygma Examedia, 2010), hlm. 180
7
Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Persfektif Ham dan Hukum
Islam Serta upaya Perlindungannya”, Ulamuna : Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2
(2015)
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memegang peranan penting untuk perkembangan
perilaku, akhlak dan moral anak. Pada usia anak adalah
usia imitasi yang paling dominan. Allah berfirman dalam
surat An-Nisa‟ (04): 09
        
      
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang
yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang
lemah di belakang mereka yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar.8
Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan
bahwa, kekerasan dalam Islam tidak dibenarkan sejauh
tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas.
Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan
digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan
tujuan menghukum tanpa ilmu adalah perbuatan yang siasia. Jauh ayat ini menerangkan bahwa kelemahan
ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan
kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makan
yang bergizi merupakan tanggung jawab kedua orang tua
yakni apabila orangtua menimbulkan kekhawatiran
terhadap kesejahteraan anak.
Oleh karena itu hendaklah mereka beriman dan
bertaqwa kepada Allah, kita hendak takut apabila
meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki
apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan
mereka sendiri. Ayat diatas menekankan kepada para
orangtua, wali dan orang-orang yang mengasuh anak agar
mereka memperlakukan anak-anak itu dengan baik.
8
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Penerbit
Sygma Examedia, 2010), hlm. 78
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Bersikap dan berbicara kepada anak-anak dengan baik,
dengan bahasa yang sopan, halus, memanggil mereka
dengan anakku, sayangku, dan sebagainya. Penanaman
nilai moral sangat dibutuhkan oleh anak, dengan akhlak
yang baik yang mampu membimbing anak ke jalan yang
benar. Seorang ayah maupun anggota keluarga yang
lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa
adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang
kekerasan. Islam sangat melarang kekerasan, namun
dalam hal shalat diperbolehkan melakukan pemukulan
terhadap anak yang sudah berusia sepuluh tahun. Pukulan
di sini hanya di bagian tertentu saja yang diperbolehkan,
tidak boleh memukul di bagian yang bisa membahayakan
anak dan bisa membuat cacat.
Mendidik anak yang baik dan benar hendaknya
dimulai dengan memberikan pemahaman tentang
kewajiban bersyukur kepada Allah SWT dan menjauhi
perilaku kufur, dengan berbuat baik kepada Allah
(vertikal) dan berbuat baik kepada sesama makhluk
ciptaan-Nya (horisontal). Pentingnya kasih sayang
orangtua kepada anak diperlukan usaha yang maksimal
dari kedua orangtua dalam memberikan ungkapan sayang
tersebut kepada anak. Dengan demikian, peran orangtua
sangat diperlukan dalam mendidik anak di waktu kecil,
tidak hanya dalam keluarga, mendidik anak dengan kasih
sayang juga diterapkan di sekolah sehingga sejak dini anak
sudah dikenalkan perasaan saling menyayangi terhadap
guru, teman, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya.9
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Tindak Kekerasan
Praktisi hukum Hasan al-„Asymawi mengatakan
pengunaan hukuman itu diperbolehkan ketika anak-anak
kita tidak peduli dan tidak respon terhadap perasaan dan
hak-hak orang lain. Jika hukuman memang diperlukan,
hendaknya kita ketahui bahwa dalam pemberian hukuman
9
Muhammad Fadillah dan Iilif Mualifati Khorida, Pendidikan Karakter
Anak Usia Dini, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 88.
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itu ada tahap-tahapannya, tidak boleh menempuh hukuman
yang lain kecuali hukuman yang kita diberikan benarbenar sesuai. Memukul anak merupakan hal yang perlu
jika semua hukuman tidak digubris dan semuanya telah
berlalu tanpa memberikan efek jera. Memukul anak
sebagai sebuah hukuman harus diletakkan dalam konteks
seperti larangan-larangan yang lain. Menggunakannya
boleh ditempuh jika itu perlu (daruri), yaitu dengan cara
hati-hati dan penuh kesabaran.10 Pengajaran dalam bentuk
pemukulan terhadap anak merupakan kewajiban dari para
wali artinya pemukulan ini adalah pemukulan dalam
konteks pendidikan bukan penyiksaan. Pemukulan ini
adalah hukuman yang bersifat mendidik bagi anak yang
tidak mau melaksanakan kewajibannya.
Kepala Lembaga Peradaban Luhur, Ustadz
Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan dalam perpektif Islam,
kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang, baik
kepada sesama Muslim atau sesama manusia yang berbeda
agama dan keyakinan. Dalam khazanah Islam, tindak
adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim
kepada orang lain yang dilarang.11
4. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan menurut Hukum Islam
Membangun lingkungan satuan pendidikan yang
aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak
kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan dalam
rangka pencegahan tindak kekerasan, wajib menjamin
keamanan, keselamatan dan memberikan kenyamanan
bagi
peserta
didik
dalam
pelaksanaan
kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan
sekolah di luar satuan pendidikan, dan wajib segera
10

Taufi Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan
Fisik Terhadap Anak”, Jurnal Ilmiah Syari„ah, Volume 15, Nomor 2, (Juli-Desember
2016), 120.
11
Republika.Co.Id, Jakarta, “Pandangan Islam tentang Kekerasan dan
Penganiayaan”,
https://www.republika.co.id/berita/qi6g0c335/pandangan-islamtentang-kekerasan-dan penganiayaan. Di unduh tanggal (05 Oktober 2021)
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melaporkan kepada orangtua dan wali ketika ada tindak
kekerasan yang terjadi pada peserta didik. Sedangkan
ketika telah terjadi hal yang tak di inginkan seperti tindak
kekerasan yang selama ini dicegah oleh pihak satuan
pendidikan
telah
diberitahukan
bahwa
untuk
menanggulangi kasus seperti itu ada berbagai proses dan
cara, yaitu wajib memberikan pertolongan dan melaporkan
kepada orang tua setiap tindak kekerasan yang melibatkan
peserta didik baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
Kemudian dilakukan identifikasi fakta kejadian tindak
kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan
peserta didik. Menindaklanjuti kasus secara proporsional
sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan.
Serta memberikan rehabilitas kepada siswa baik sebagai
korban atau sebagai pelaku kekerasan.
Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap
anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama.
Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam
kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang
boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi
terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana
pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak
bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan
khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.12
Pada konteks kekerasan seksual yang paling banyak
dialami anak, bentuk pendidikan yang dapat ditawarkan
adalah membuka ruang untuk membicarakan dan
mengenalkan pendidikan yang bersifat seksualitas. Secara
esensial, materi pendidikan anak dalam Islam bukan hanya
berisi tentang pendidikan agama (akhlaq) semata,
12

Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham Dan Hukum
Islam Serta Upaya Perlindungannya” . Jurnal Studi keislaman, Vol. I, No. 2
(Desember 2015).
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melainkan juga terkait tentang aspek pendidikan seks
yangdisesuaikan dengan kadar, umur dan kebutuhan anak.
Hal ini disebabkan karena manusia memiliki naluri dan
nafsu yang mesti disikapi secara baik dan bertanggung
jawab. Dalam Islam, pendidikan seks dikategorikan dalam
lima karakteristik utama, yaitu:
a. Pendidikan seks harus bersumber dari ajaran Allah.
Pendidikan seks dalam Islam tidak boleh dilepaskan
dari dimensi spiritual-transendental. Pertumbuhan
jumlah manusia yang sangat erat kaitannya dengan
seks harus disadari merupakan kehendak Allah dalam
penciptaan manusia dan perkembangannya sampai
saat ini. Pendidikan seks dalam Islam harus diberikan
kepada peserta didik mulai dari kanak-kanak sampai
remaja agar mampu memahami adanya ikatan yang
kuat antara aktivitas seksual dengan tujuan penciptaan
manusia.
b. Pendidikan seks harus menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia. Dalam pendidikan seks orang tua
maupun pendidik harus senantiasa mengaitkan materi
yang diberikan dengan kehormatan, keagungan, dan
kesucian manusia. Manusia bukan hanya memiliki
satu dimensi emosional belaka, akan tetapi manusia
juga memiliki berbagai dimensi yang lain, seperti
dimensi fisik, intelektual, spiritual, psikis, moral,
estetik, dan sosial.
c. Pendidikan seks dalam Islam merupakan salah satu
bagian dari materi pendidikan secara integral. Materi
pendidikan yang diberikan kepada anak mencakup
berbagai aspek, seperti aspek keagamaan, aspek fisik,
aspek sosial, intelektual, dan aspek estetis. Semua
aspek materi pendidikan tersebut harus disampaikan
secara komprehensif dan saling mengisi antara satu
aspek dengan aspek lainnya.
d. Pendidikan seks dilakukan secara berkesinambungan
dan berjenjang. Pendidikan seks yang dilakukan perlu
dilakukan secara berkesinambungan agar peserta didik
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mendapatkan materi, metode, evaluasi pendidikan
yang sesuai dengan perkembangan dirinya. Dalam hal
ini kesinambungan materi memegang peranan penting
dalam penyampaiannya. Pendidikan yang baik harus
bertanggung
jawab
terhadap
kesinambungan
pendidikan seks.
e. Pendidikan seks dilakukan secara benar dan realistis.
Pendidikan seks dalam Islam diarahkan pada realitas
yang nyata seperti fenomena-fenomena ilmiah tentang
hasrat seks pada organ tubuh manusia. Penyandaran
pada hasil kajian yang negatif tidak sesuai dengan
kriteria ini. Hal ini disebabkan ajaran Islam telah
meletakkan
aturannya
secara
real
untuk
menanggulangi urusan-urusan seks, perkembangan
fisik, dan perubahan-perubahan psikis yang
berhubungan dengan seks. 13
Beranjak pada sketsa sejarah yang dilukiskan dalam
kisah Ibn Mas‟ud, salah seorang sahabat Nabi diceritakan
bahwa Ibn Mas‟ud pernah mencambuk seorang anak
dengan cemeti. Kemudian Nabi saw memarahinya. Dalam
riwayat yang lain Rasulullah secara tegas menetapkan
hukuman kaffarat bagi seseorang yang melakukan tindak
kekerasan terhadap anak dengan cara memukul/
menganiaya. Jika yang dipukul atau yang dianiaya adalah
seorang budak maka ia harus memerdekannya. Perlakuan
kekerasan lain juga terlihat pada masyarakat jahiliyah yang
memandang tabu jika seorang ayah memiliki anak
perempuan, apalagi kemudian menimang anaknya di
depan umum untuk menunjukkan kasih sayangnya.
Pendidikan dalam bentuk kekerasan memang tidak pernah
menjadi acuan dalam membangun keluarga. Fenomena
diskriminatif
terhadap
anak
seperti
pembiaran,
penelantaran, pelecehan seksual, perkosaan bahkan
pembunuhan secara jelas.
13
Ashabul Fadhli, “Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam
Perspektif Islam” . Jurnal Al Risalah, Vol. 12, No. 1 (Juni 2012).

29
B. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan Menurut Peraturan
Mendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan
Pendidikan.
1. Pengertian Tindak Kekerasan
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak
yang berakibat timbulnya kesengsaraanatau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual,dan/atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum (Pasal 15a UU 35/2014). Kekerasan ini
juga dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Oleh
karena itu pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Ayat (1)
Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib
mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik,
psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat (2) Perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan
Masyarakat.14
Pasal 1 dalam Peraturan Mendikbud No. 82 Tahun
2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bahwa tindak
kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik,
psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku
ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan
yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan
mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang,
luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

14

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pencegahan Dan
Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar, 2015), h. 33
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Kekerasan antar anak juga sering terjadi. Kekerasan
tersebut biasa dikenal dengan istilah perundungan atau
bullying. Dalam perundungan dapat terjadi kekerasan
fisik, verbal, psikis sekaligus. Terdapat karakter
perundungan yaitu menjadi target perundungan, kekuatan
yang tidak seimbang, ada kepuasan dan ada pengulangan.
Perundungan ini dapat berakibat pada kondisi gangguan
psikologis yang serius pada peserta didik, antara lain
rendah diri, pemalu, prestasi menurun, meningkatnya
perilaku agresif, upaya mengisolasi diri atau mengancam
bunuh diri. Kekerasan pada anak dapat dibagi dalam
beberapa bentuk :
1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah kekerasan yang
melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan
untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau
penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.
Contohnya ialah mencubit, mencakar, menjewer,
menggigit, menendang, membanting, membenturkan
kepala dan lain-lain.
2. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan penderitaan psikis berat. Contohnya ialah
meremehkan, mengejek, membentak, melecehkan,
mengancam,
menghukum,
mengabaikan,
mempermalukan di depan umum, menjadikan anak
sasaran kemarahan, disetrap, dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual
a. Kekerasan seksual kontak adalah setiap aktivitas
seksual yang melibatkan anak baik dengan bujuk
rayu, iming-iming, tanpa paksaan, paksaan, cara
yang tidak wajar, maupun aktivitas seksual untuk
tujuan komersial ataupun tujuan tertentu.
Contohnya ialah meraba alat kelamin, payudara,
mencium, memaksa oral seks, perkosaan, sodomi,
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promosi pornografi yang melibatkan anak,
pelibatan anak dalam pertunjukan seksual.
b. Kekerasan seksual non kontak adalah kekerasan
seksual yang dilakukan secara tidak langsung.
Contohnya ialah mempertontonkan gambar atau
video porno, memotret atau memvideo anak dalam
keadaan tidak senonoh, mengucapkan dan/atau
mengirimkan kata atau istilah yang mengandung
unsur seks, menunjukkan perilaku provokatif
secara seksual, memperjualbelikan dan/atau
menyebarluaskan dan/atau meminta gambar, foto,
video anak dalam keadaan tidak senonoh.
4. Penelantaran anak
Penelantaran anak adalah di mana orang
dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk
menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai
keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk
menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau
kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan
pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan
untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis
(kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak
ke dokter). Contohnya ialah tidak memberi makanan
sehat dan bergizi, tidak memberikan pakaian dan
tempat tinggal yang layak, tidak diberi kesempatan
bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak memberikan
imunisasi, tidak mendukung pendidikan, tidak
memberikan kasih sayang, tidak memberikan
perhatian, tidak mendengar pendapat anak, dan lainlain.
5. Eksploitasi anak
Eksploitasi terhadap anak adalah pemanfaatan
atau penyalahgunaan tenaga, tubuh, kenaifan
(keluguan/kepolosan) anak untuk memperoleh
keuntungan sosial maupun ekonomi. Contohnya ialah
anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang
digunakan untuk memancing rasa iba, memanfaatkan
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tenaga anak usia 12-15 tahun di atas 3 jam per hari,
pekerja anak yang berbahaya seperti memecah batu,
menyelam ambil mutiara, pekerja kasar lainnya,
perkawinan anak, anak dijual untuk membayar hutang,
dan lain-lain.15
Dampak kekerasan terhadap anak, semua jenis
kekerasan terhadap anak akan menyebabkan gangguan
psikologis, emosional dan terkadang fisik, terutama jika
terjadi dalam jangka waktu panjang. Semakin dini anak
mengalami kekerasan, mereka akan semakin tinggi risiko
terdampak dari kekerasan tersebut. Kekerasan fisik yang
parah dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan fisik,
kesulitan belajar dan kelambatan pertumbuhan.
Penelantaran dapat menyebabkan kegagalan atau
terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan anak.
Kekerasan seksual yang parah dapat menyebabkan
kerusakan fisik selain juga masalah psikologis yang serius.
Jika anak dibiarkan berada dalam situasi kekerasan, hal ini
akan memberikan dampak yang serius terhadap masa
depan dan perkembangan emosional, sosial, pendidikan
dan psikologis mereka. Banyaknya masalah sosial yang
dihadapi di masyarakat merupakan dampak langsung dari
kekerasan dan eksploitasi yang dialami pada masa anakanak. Sering kali ditemukan bahwa anak mengalami lebih
dari satu jenis kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di
berbagai tempat termasuk di rumah, sekolah, lingkungan
atau di lembaga di mana ada anak tinggal. Satu hal yang
perlu diingat adalah tidak semua kekerasan berdampak
sama pada anak.
Menurut Richard J. Gelles mengemukakan bahwa
kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari
berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-

15

Ibid., 36.
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faktor tersebut dapat dikelompokan ke dalam empat
kategori utama yaitu:16
Pertama, faktor pewarisan kekerasan antar
generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari
orangtuanya dan ketika tubuh menjadi dewasa mereka
melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan
demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari
generasi kegenerasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih
kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan
kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada
anak-anaknya. Sementara itu, hanya ada 2 sampai 3 persen
dari
semua
individu
menjadi
orangtua
yang
memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anakanak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan
mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku
mereka sendiri sebagai orangtua.
Kedua, faktor stres sosial. Stres sosial ditimbulkan
oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko
kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi
sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment),
penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing
conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a lagerthan-average family size), kelahiran bayi baru (the
presence of a new baby), orang cacat (disabled person) di
rumah, dan kematian (the death) seseorang anggota
keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang
tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga
yang hidup dalam kemiskinan (poverty).
Ketiga, faktor isolasi sosial dan keterlibatan
masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang
melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung
terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang
bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi
masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang
16
Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Perlindungan Anak
dalam Perspektif Konvensi Anak. (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 56.
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sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan
keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan
dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu
mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih
baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat
menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan
mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan
standar-standar masyarakat.
Keempat, faktor struktur keluarga. Tipe-tipe
keluarga memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan
tindakan kekerasan dan pengabadian kepada anak.
Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan
melakukan
tindakan
kekerasan
terhadap
anak
dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga
dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih
kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut
dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan
kekerasan terhadap anak.
2. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
a. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan
Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang
dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak
melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan. Pencegahan tindakan kekerasan di sekolah
dasar merupakan tindakan untuk meningkatkan
kesadaran warga satuan pendidikan tentang bahayanya
tindak kekerasan sehingga mampu untuk mencegah
terjadinya kekerasan pada peserta didik di sekolah.
Upaya pencegahan tindak kekerasan menjadi tanggung
jawab bersama antara satuan pendidikan, pemerintah
daerah, dan pemerintah. Pelaksanaan upaya
pencegahan ini berdasarkan kewengan yang dimiliki
oleh
setiap
pihak
berdasarkan
ketetentuan
perundangan-undangan.17
17

Ibid., 49.
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1) Upaya Pencegahan oleh Satuan Pendidikan
Satuan
Pendidikan
menetapkan
Tim
Pencegahan Tindak Kekerasan dengan Surat
Keputusan Kepala Sekolah sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan satuan pendidikan. Tim
Pencegahan Tindak Kekerasan Beranggotakan,
Kepala Sekolah, Perwakilan Pendidik, Perwakilan
siswa, dan Perwakilan orangtua/wali, dapat pula
tokoh masyarakat/agama. Tugas Tim Pencegahan
Tindak Kekerasan adalah:
a) Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan
kewajiban-kewajiban satuan pendidikan dalam
upaya pencegahan tindak kekerasan.
b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan
tindakan kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan.
c) Melaporkan upaya pencegahan kepada Kepala
Dinas secara teratur setahun sekali.
Upaya Pencegahan Kekerasan oleh Satuan
Pendidikan Tindakan pencegahan dapat dilakukan
dengan cara:
a) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan
yang bebas dari tindak kekerasan.
b) Membangun lingkungan satuan pendidikan
yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta
jauh dari tindak kekerasan.
c) Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi
Standar (POS) dalam upaya pencegahan
tindak kekerasan kepada peserta didik,
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali,
komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan
pendidikan.
d) Menjalin kerjasama antara lain dengan
lembaga
psikologi,
pekerja
sosial,
Pembimbing
Kemasyarakatan
Balai
Pemasyarakatan
(PK
Bapas),
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UPT/UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan
anak),
organisasi
keagamaan,
pakar
pendidikan, dan lembaga lain yang relevan.
2) Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Daerah dalam
pencegahan tindak kekerasan sesuai dengan
kewenangannya, meliputi :
a) Fasilitasi dan dukungan kepada satuan
pendidikan untuk melaksanakan pencegahan
tindak kekerasan seperti pelatihan kesehatan
mental.
b) Bekerja sama dengan aparat keamanan,
DPPPA, Dinas Sosial, UPTD, P2TP2A dalam
sosialisasi pencegahan tindak kekerasan.
c) Melakukan
sosialisasi,
pemantauan
(pengawasan dan evaluasi) paling sedikit
setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap
pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan
yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta
mengumumkan hasil pemantauan tersebut
kepada masyarakat.
3) Upaya Pencegahan oleh Pemerintah
Ketentuan mengenai upaya penanggulangan
tindak kekerasan oleh Pemerintah Daerah antara
lain sebagai berikut :
a) Tim Penanggulangan Tingkat Pusat
Pemerintah daerah wajib membentuk
tim penanggulangan tindak kekerasan yang
bersifat independen terhadap kasus yang
menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian
atau yang menarik perhatian masyarakat. Tim
bertugas untuk melakukan tindakan awal
penanggulangan tindak kekerasan yang
dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak
lain, membuktikan adanya kelalaian atau
tindakan pembiaran dari satuan pendidikan,
melakukan koordinasi dengan aparat penegak
hukum, dan memastikan bahwa peserta didik
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yang terlibat mendapatkan perlindungan
selayaknya.
b) Kewajiban pemerintah pusat dalam upaya
penanggulangan tindak kekerasan.
Membentuk tim penanggulangan
tindak kekerasan yang bersifat independen
terhadap kasus yang menimbulkan luka
berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik
perhatian masyarakat. Melakukan pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh satuan pendidikan dan
pemerintah daerah. Memastikan satuan
pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan
dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan. 18
b. Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan
Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses
untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan
satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan
satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan,
masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:
a) Kepentingan terbaik bagi peserta didik
b) Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
c) Persamaan hak (tidak diskriminatif)
d) Pendapat peserta didik
e) Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif
f) Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi
manusia sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan
g) Kerahasiaan.

18

Ibid., 57.
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1) Upaya Penanggulangan Oleh Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan wajib memberikan
pertolongan terhadap peserta didik, baik sebagai
korban maupun pelaku tindak kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan
wajib menjamin hak peserta didik yang terlibat
dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan
pendidikan dan mendapatkan perlindungan
hukum. Upaya penanggulangan oleh Satuan
Pendidikan dilakukan melalui identifikasi fakta
tindak kekerasan, menindaklanjuti kasus secara
proporsional, dan melakukan rujukan kepada
pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian
tindak kekerasan.
Pada pasal 8 Permendikbud No 82 Tahun
2015 wajib membentuk tim pencegahan tindak
kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang
terdiri dari:
1) kepala sekolah;
2) perwakilan guru;
3) perwakilan siswa; dan
4) perwakilan orang tua/wali.
Wajib
memasang
papan
layanan
pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan
pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik,
orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan
masyarakat yang paling sedikit memuat:
1) Laman pengaduan
http://sekolahaman.kemdikbud.go.id;
2) Layanan pesan singkat ke 0811-976-929;
3) Telepon ke 021-5790-3020 atau 021-5703303;
4) Faksimile ke 021-5733125;
5) Email laporkekerasan@kemdikbud.go.id
6) Nomor telepon kantor polisi terdekat;
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7) Nomor telepon kantor dinas pendidikan
setempat;
8) Nomor telepon sekolah.
a) Identifikasi Fakta Tindak Kekerasan
Identifikasi fakta tindak kekerasan
merupakan tahap pertama pendidik/tenaga
kependidikan setelah menerima laporan,
mengetahui, melihat, ataupun mendengar
adanya indikasi tindak kekerasan yang
melibatkan Peserta Didik. Pada tahap ini,
pendidik/tenaga
kependidikan
perlu
membangun kepercayaan terhadap peserta
didik yang terindikasi terlibat dalam tindak
kekerasan
agar
dapat
menyampaikan
permasalahan
yang
dialami.
Satuan
pendidikan wajib melakukan rujukan segera
kepada lembaga layanan yang dibutuhkan
apabila menerima laporan terkait tindak
kekerasan
yang
mengakibatkan
luka
fisik/keluhan fisik dan kekerasan seksual yang
membutuhkan penanganan segera.
b) Menindaklanjuti Kasus secara Proporsional
Tahap selanjutnya dalam upaya satuan
pendidikan dalam menanggulangi tindak
kekerasan yakni menindaklanjuti kasus secara
proporsional. Pada tahap ini, satuan
pendidikan melakukan kontak dengan orang
tua/wali dan melibatkan mereka dalam
merumuskan rencana tindak lanjut.
c) Rujukan kepada pihak/lembaga terkait
Tahap ini hanya dilakukan jika sampai
tahap kedua, permasalahan belum selesai atau
peserta didik terlibat dalam tindak kekerasan
di
sekolah.
Tahap
rujukan
kepada
pihak/lembaga terkait dilakukan dalam rangka
memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi
kepada peserta didik yang terlibat dalam
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tindak kekerasan. Rujukan merupakan
pelimpahan kasus kepada pihak/lembaga lain
yang memiliki wewenang dan kompetensi
dalam menangani kasus yang dirujuk. Untuk
rujukan ini dilakukan bersama orangtua dan
mendorong orangtua lebih aktif dalam
memperoleh layanan dari lembaga yang
diriujuk.
2) Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Daerah
antara lain sebagai berikut:
a) Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota.
Pemerintah daerah wajib membentuk
tim penanggulangan tindak kekerasan yang
dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak
lain yang mengakibatkan luka fisik dan psikis
yang cukup berat. Format Tim dan
kelengkapannya dapat mencontoh Tim
Penangulangan dari Pusat dan disesuaikan
dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran dalam pelaksanaan tugas tim. Tim
bersifat adhoc dan independen dengan
keanggotaan terdiri atas tokoh masyarakat,
pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog. Jika
diperlukan dapat merekrut pula pekerja sosial,
dokter anak dan pengacara. Anggota tim pun
dapat berasal dari luar daerah untuk menjaga
independensi tim. Tim bertugas untuk
melakukan tindakan awal penanggulangan
tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan
pendidikan atau pihak lain, membuktikan
adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari
satuan pendidikan, serta melakukan koordinasi
dengan aparat penegak hukum.
b) Kewajiban pemerintah daerah dalam upaya
penanggulangan tindak kekerasan.
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Melakukan pemantauan terhadap
upaya penanggulangan tindak kekerasan yang
dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat
berjalan secara proporsional dan berkeadilan.
Memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya
melakukan
penanggulangan
tindakan
kekerasan.
Menjamin
terlaksananya
pemberian hak peserta didik untuk
mendapatkan perlindungan hukum, hak
pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan
oleh satuan pendidikan. Mengalokasikan
anggaran dalam pelaksanaan tugas tim
penanggulangan.
3) Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah antara
lain sebagai berikut.
a) Tim Penanggulangan Tingkat Pusat
Pemerintah daerah wajib membentuk
tim penanggulangan tindak kekerasan yang
bersifat independen terhadap kasus yang
menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian
atau yang menarik perhatian masyarakat. Tim
bertugas untuk melakukan tindakan awal
penanggulangan tindak kekerasan yang
dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak
lain, membuktikan adanya kelalaian atau
tindakan pembiaran dari satuan pendidikan,
melakukan koordinasi dengan aparat penegak
hukum, dan memastikan bahwa peserta didik
yang terlibat mendapatkan perlindungan
selayaknya.
b) Kewajiban pemerintah pusat dalam upaya
penanggulangan tindak kekerasan.
Membentuk tim penanggulangan
tindak kekerasan yang bersifat independen
terhadap kasus yang menimbulkan luka
berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik
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perhatian masyarakat. Melakukan pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh satuan pendidikan dan
pemerintah daerah. Memastikan satuan
pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan
dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di
lingkungan satuan pendidikan.
3. Pihak Yang Berkewajiban Dalam Melindungi Anak
Dari Tindak Kekerasan
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang,
dimana Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak yang
berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu:
Pertama tanggung jawab orang tua dan keluarga.
Yaitu pertama Tanggung jawab orang tua dan keluarga
dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal
26 dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan
anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak dan memberikan penanaman nilai budi pekerti
pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,
maka kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada
keluarganya.19
Kedua Tanggung jawab Masyarakat yaitu
masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan
peran masyarakat dalam penyelanggaraan perlindungan
anak sebagaimana dilaksanakannya dengan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
19
Lihat ketentuan pasal 26 angka 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Anak.
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Ketiga Tanggung jawab masyarakat Menurut
Konvensi Hak Anak (KHA) diatur dalam pasal 5 Negaranegara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak
dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para
anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana
yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas
anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan
bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hakhaknya yang diakui dalam KHA, dengan cara yang sama
dengan kemampuannya. Oleh karena itu masyarakat
berkewajiban untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan
tersebut.20
Keempat tanggung jawab pemerintah dan negara
dalam melindungi anak memiliki tanggung jawab
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, ragam, ras, golongan, jenis kelamin
dan kondisi fisik. Pemerintah dan negara juga bertanggung
jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.
Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen
Hukum Internasional yang paling lengkap, karena
mencakup seluruh aspek hak-hak anak, mencakup hak-hak
Politik, Ekonomi, dan Sosial serta tanggung jawab dari
negara, masyarakat, dan orang tua untuk mencakup hakhak itu.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian
diadopsi dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan
anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam
menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain: 21
a. Prinsip Non Diskriminasi

20
21

2013, h. 29.

Lihat ketentuan pasal 5 Konvensi Hak Anak (KHA)
M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
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Artinya semua hak yang diakui dan
terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada
setiap anak tanap pembedaan apapun. Prinsip ini ada
dalam pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak
menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan
dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di
wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau
pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan,
etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak,
kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri
atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2):
“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah
yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari
semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan
pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan
atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah
atau anggota keluarganya.
b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of
The Child).
Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1)
KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial
pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,
lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan
kepada semua penyelenggara perlindungan anak
bahwa
pertimbangan-pertimbangan
dalam
pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak,
bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat
kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut
orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut
ukuran kepentingan anak.
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c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan
Perkembangan (The Right to Life, Survival and
Development).
Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat
(1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap
anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”
Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin
sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan
perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat
jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak
terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup
adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan
pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk
menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus
menyediakan lingkungan yang kondusif, saran dan
prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak
untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.
Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan
dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hakhak anak.
d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
(Respect for the views of the child).
Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1)
KHA:‟Negara-negara pihak akan menjamin anak anak
yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak
menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam
semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan
tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan
kematangan anak.” Prinsip ini menegaskan bahwa
anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu,
dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang
lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia
pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan,
imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama
dengan orang dewasa.
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