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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN 

DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  

DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

 

Oleh 

ALISIA SHINTIA NURANI 

 

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggungjawab semua 

pihak dalam proses pencegahan dan penanggulangannya. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam kaitannya dengan hal tersebut, telah memberlakukan 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permasalahan penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan (2) Apakah faktor-faktor penghambat implementasi 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 

Direktur LSM LADA Kota Bandar Lampung, Penyidik Satreskrim Polresta 

Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 

2015 dilaksanakan dengan program pencegahan dan program penanggulangan 

sebagai wujud perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan. 

Implementasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan 

di lingkungan satuan pedidikan terhadap peserta didik, dengan mengembangkan 

kerjasama pada orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 

satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (2) Faktor-

faktor penghambat implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 terdiri 

dari faktor aparat penegak hukum, yaitu terbatasnya SDM Tim Pencegahan dan 

Penanggulangan pada Satuan Pendidikan. Faktor masyarakat yaitu adanya 

keengganan siswa dan guru untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum. 

Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat. 

 



Alisia Shintia Nurani 
Saran penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya pengembangan kerjasama dengan 

aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memberikan perlindungan secara 

medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan (2) Perlu adanya 

peningkatan sosialisasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Tindak Kekerasan, Satuan Pendidikan 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala 

tindakan dan perilaku setiap warga negara Indonesia maupun pemimpin harus 

didasarkan oleh hukum. Namun pada kenyataanya bahwa hukum selama ini 

tidak dapat menjadi sarana untuk menjamim terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan di rumuskan 

demi kelompok kepentingan-kepentingan kelompok yang menginginkannya.  

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan 

terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta 

mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. Begitu pula salah saru ciri penting 

pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (rule of law) adalah 

perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Termasuk di 

dalamnya hak mendapat pendidikan.
1
 

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta 

kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan 

efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya pencegahan kejahatan dapat 

berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.  

                                                           
1
 Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana 

Pendidikan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.1. 
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Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 

mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang 

mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan 

dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha 

pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi 

pelanggar serta kepada masyarakat umum.
2
 

 

Kebijakan kriminal pada sisi lain mengatur peranan non penal dan sarana penal 

dengan memperhatikan perumasan delik dan unsur-unsurnya delik guna 

melindungi peningkatan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan, 

namun pada kenyataanya berbagai kasus yang terjadi di dunia pendidikan saat 

ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam maraknya pelanggaran-

pelanggaran di dunia pendidikan yang menimbulkan ketidakpercayaan 

terhadap output yang di hasilkan oleh setiap satuan pendidikan, pelanggaran-

pelanggaran tersebut sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung secara vulgar maupun terselubung secara personal maupun institusi 

yang semuanya itu mencoreng citra pendidikan di Indonesia.  

 

Tindak pidana kekerasaan terhadap anak di lingkungan sekolah adanya suatu 

tindakan yang bertentangan terhadap aturan hukum dimana dapat memberikan 

dampak negatif bagi anak yang menjadi sasaran baik secara fisik, emosional 

dan psikologis, Dimana saat ini banyak sekali di kalangan masyarakat terutama 

di lingkungan sekolah. Kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidian yaitu 

seperti kasus diantaranya kasus penindasan (bullying), sebagaimana terjadi 

                                                           
2
 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat terhadap Pembaharuan Hukum 

Pidana,  Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 114 
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terhadap EN (15 tahun), siswi Kelas XI C SMPN 16 Bandar Lampung yang 

menjadi korban kekerasan oleh temannya DM (15 tahun).
3
  

 

Berbagai kasus yang terjadi pada lingkungan pendidikan merupakan gambaran 

bahwa pendidkan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk 

menyelesaikan kasus-kasus tersebut sementara itu yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kasus–kasus di satuan pendidikan seringkali menggunakan 

sarana penal yang terkesan terlalu kaku, keras, dan represif. maka sarana non 

penal dapat di rancang dan di berlakukan dengan memberdayakan masyarakat 

untuk berpartisipasi langsung dalam penanggulangan tindak pidana pendidikan 

melalui kebijikan kriminal.  

 

Terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan disebabkan oleh 

beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya: pertama, 

kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai 

dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak 

yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan 

kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak 

kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, 

melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. 

Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan 

kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya 

mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif 

menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, 

                                                           
3
http://www.tribunnews.com/regional/2011/10/07/siswi-korban-kekerasan-di-bandar-lampung-

masuk-sekolah. Diakses pada tanggal 26 Agutus 2017. 

http://www.tribunnews.com/regional/2011/10/07/siswi-korban-kekerasan-di-bandar-lampung-masuk-sekolah
http://www.tribunnews.com/regional/2011/10/07/siswi-korban-kekerasan-di-bandar-lampung-masuk-sekolah
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kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan 

tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam 

menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa merupakan refleksi 

dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, 

sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas. 

Kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.
4
 

 

Dampak yang terjadi pada anak akibat kekerasan di lingkungan pendidikan 

adalah secara psikologis anak akan menjadi pemurung, tidak bergairah sekolah, 

turunnya presestasi di sekolah dan anak menjadi depresi. Oleh karena itu 

kekerasan di lingkungan pendidikan ini menjadi perahatian yang serius 

sehingga pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015).  

 

Tujuan diberlakukannya Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tersebut adalah 

untuk mendorong agar satuan pendidikan dan juga pemerintah, pemerintah 

daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasaan di 

lingkungan sekolah di mulai dari tindak kekerasaan terhadap siswa, tindak 

kekerasaan yang terjadi di sekolah dan juga berlaku terhadap tindak kekerasaan 

yang dilakukan terhadap peserta didik di luar lingkungan satuan pendidikan 

yang mewajibkan satuan pendidikan wajib menyusun dan menerapkan 

                                                           
4
 Abd. Rahman Assegaf. Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. 

Tiara Wacana, Yogyakarta, 2014, hlm. 5-6 
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prosedur operasi standar (POS) penanganan, pencegahan dan penanggulangan 

tindak kekerasaan dengan mengacu kepada pedoman yang di tetapkan oleh 

pemerintah di lingkungan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 

satuan pendidikan sebagai berikut adalah Peraturan Menteri dan Kebudayaan 

tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 

satuan pendidikan.  

 

Secara garis besar Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengatur tentang 

pencegahan dan penanggulangan. Pasal 7 mengatur tentang pencegahan 

sebagai tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok 

orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pedidikan dan 

tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, 

orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenanga kependidikan, satuan 

pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.  

 

Selanjutya Pasal 9 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mengatur tentang 

penanggulangan yaitu 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 seperti kepentingan terbaik 

bagi peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, persamaan 
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hak (tidak diskriminatif), pendapat peserta didik, tindakan yang bersifat 

edukatif dan rehabilitatif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Implementasi Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan?  

b. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan? 

  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini Hukum Pidana dengan kajian 

mengenai implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan. Ruang lingkup lokasi adalah pada wilayah Kota Bandar Lampung 

dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Permendikbud 

Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai upaya non penal 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasaan terhadap anak 

di lingkungan pendidikan dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 di 

Kota Bandar Lampung Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian dibidang yang sama 

untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

b. Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran 

kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan 
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mengenai Peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

pencegahan dan penaggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan di kota Bandar Lampung. Memberikan pemikiran atau solusi 

mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan kekerasaan yang terjadi 

di lingkungan satuan pendidikan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap releven oleh 

peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.
5
  

 

Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk 

mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab 

permasalahan skripsi ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah:  

 

a. Pencegahan dan penaggulangan tindak pidana kekerasan di lingkungan 

pendidikan  

 

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahwa tindak kekerasan yang 

dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, 

dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi 

peserta didik dan untuk meningkatkan penyelenggaran pembelajaran yang 

aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta. 

1983, hlm. 124-125. 
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penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dalam 

pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan di maksudkan untuk Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang 

aman, nyaman dan menyenangkan dan terhindarnya semua warga sekolah dari 

unsur-unsur atau tindak kekerasan dan menumbuhkan kehidupan pergaulan 

yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik 

dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik 

dalam satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. 

 

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan bertujuan untuk  

1) Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan 

pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan 

pendidikan  

2) Mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan 

pendidikan  

3) Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap 

tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak 

baik sebagai korban maupun pelaku. 

 

Jalur Non Penal (Tindakan Preventif dan Pre-Emtif) Tindakan preventif yaitu 

upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:  

1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat  

2) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat  
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3) Meningkatkan pendidikan moral Pada dasarnya bahwa upaya nonpenal 

yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat 

sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil 

dan immateril) dari faktor-faktor kriminal.  

 

Sesuai dengan uraian di atas maka masyarakat dengan seluruh potensinya harus 

dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya 

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat 

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan 

dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penal, 

dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan berbagai asas pembatas 

(limiting principles) yang harus di gunakan apaabila hendak menengakkan 

hukum pidana. Asas pembatas yang di maksud seperti asas legalitas, 

pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat kriminalitas, asas 

proposionalitas, pedoman menjatuhkan pidana yang semuanya mengacu agar 

hukum pidana tridak di terapakan secara represif.
 6

 

 

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defency policy) salah 

satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

atau tindak pidana yang actual maupun potensial. Usaha-usaha yang rasional 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, 

hlm.123 
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untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) 

menggunakan dua sarana, yaitu: 

1) Sarana Penal  

Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang di dalamnnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a) Perbuatan apa yang sebenarnya di jadikan tindak pidana. 

b) Sanksi apa yang sebaiknnya di gunakan atau di kenalkan pada 

pelanggar 

2) Sarana Non Penal  

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penanggulanagn sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial 

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan 

terjadinya kejahatan
7
. Walaupun demikian keberhasilan penegakan hukum 

inilah di pertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.
8
 

 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun teerdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansial hukum)  

Praktik penyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan 

                                                           
7
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm.77  
8
 http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html?m di akses 

minggu 27 agutus 2017 pukul 20.00 WIB  

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html?m
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secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat di benarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum  

2) Faktor penegakan hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegakan hukumnya sendiri. Dalam 

rangka penegakan hukum oleh setiap lemabaga penegakan hukum, keadilan 

dan kebenaran harus di nyatakan,terasa,terlihat dan di aktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fssilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, tanpa sraana dan fasilitas yang memadai penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancer dan penegak hukum tidak 

mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksankan penegakan hukum yang baik. 
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5) Faktor kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undnagan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian anatara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakart, maka akan semakin mudah dalam 

penegakan hukumnya. Apabila peraturan peraturan perundang-undangan 

tidak sesuai atau bertentanagan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.
9
 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin diteliti atau diketahui.
10

 Berdasarkan defines tersebut, maka 

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 adalah penerapan atau 

pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur 

tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 

satuan pendidikan.  

2. Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk 

memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah di rencanakan 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Rineka Cipta, 

Jakarta, 1986, hlm. 8-12 
10

 Soerjono Soekanto.Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.hlm. 74  
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sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang 

dimiliki 
11

 

3. Pencegahan adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agara seseorang 

atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasaan di lingkungan 

satuan pendidikan. 

4. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang“ yang sacara bahasa 

mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut  

mendapatkan imbulan pe – an sehingga menjadi penanggulanagn yang 

berati suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah.
12

 

5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
13

 

6. Tindak kekerasaan 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. 

7. Tindak pidana pendidikan menurut Ridwan Halim, bahwa tindak pidana 

pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan dengan sengaja maupun 

tidak sengaja (maksudnya: kealpaan) yang berkaitan baik berupa kejahatan 

maupun pelanggaran dengan segala tujuannya dapat dilakukan siapa saja 

                                                           
11

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, 1997, hlm.44 
12

 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. hlm.1138  
13

 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Roneka Cipta, Jakarta. 1993. hlm. 56 
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baik seorang pengajar ataupun seorang murid serta pihak orang tua dan di 

luar lembaga pendidikan formal.
14

 

8. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan 

formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menegah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

9. Lingkungan pendidikan  

lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan 

sebagai berbgai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, 

yang merupakan bagian dari lingkungan sosial 
15

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang 

penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup 

penelitian, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam 

pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian 

                                                           
14

 Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Graha 

Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.105  
15

 https://www.scribd.com/doc/23715535/makalah-lingkungan-pendidikan, Diakses Minggu 27 

Agutus 2017. Pukul 20.20 WIB  

https://www.scribd.com/doc/23715535/makalah-lingkungan-pendidikan
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dan jenis-jenis upaya non penal dalam pencegahan,penanggulangan di satuan 

pendidikan tindak pidana kekerasan pendidikan, pertanggung jawaban pidana, 

pengertian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 pencegahan dan 

penanggulangan tindak kekerasaan di lingkungan satuan pendidikan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, 

langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada 

yaitu mengenai implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan dan faktor-faktor penghambat implementasi Permendikbud Nomor 

82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan 

penelitian yang yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran 

penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak  

 

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak  

 

Tindak pidana kekerasaan adalah merupakan singkatan dari tindakan atau 

petindak artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan dengan kekerasaan, 

sedangkan orang yang melakukan itu di namakan petindak, antara petindak 

suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (psycologisch) 

bentuk hubungan kejiwaan, kesengajaan, atau kealpaan selain hal tersebut ada 

hal lain yang meniadakan hubungan, dengan kata lain terdapat kesalahan dari 

petindak atau pelaku disini tindak pidana kekerasaan yaitu berupa 

penganiaayan. Penaniyaan yang berupa terhadap korban berupa pemukulan, 

pengeroyokan dan apabila ada korban mencoba melawan tidak segan-segan 

pelaku membunuh korban. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai 

kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat 

termasuk kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan 

perseorangan, lebih lengkap apabila suatu tindakan tersebut terjadi pada suatu 

tempat, waktu dan keadaan yang di tentukan, dari uraian di atas secara ringkas 

dapat di lihat bahwa unsur-unsur tindak pidana:
16

 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm.42 
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a. Subyek  

b. Kesalahan 

c. Bersifat melawan hukum  

d.  Suatu tindakan yang di larang dan diharuskan oleh undang-undang atau 

perundangan dan terhadap pelanggarannya di anam dengan sanksi pidana 

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur subyeknya).  

 

Tindak pidana kekerasan di ambil dari bahasa Belanda, Het Strafbare fiet yang 

telat di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang boleh dihukum 

b. Peristiwa pidana  

c Perbuatan pidana dan tindak pidana 

 

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak 

sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak 

anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang 

melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-

norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban, Beberapa 

faktor yang menyebabkan sering terjadinya kekerasaan terhadap anak di 

sekolah adalah: pertama, adanya paragdima bahwa anak adalah individu yang 

lemah baik dari segi fisik maupun dalam pemenuhan hak mereka. Anak harus 

ikut dalam peraturan sekolah, anak tidak mempunyai hak melakukan aspirasi 

yang berkaitan dengan kelangsungan mereka selama menjadi siswa-siswi. 

Selain itu kekerasaan yang terjadi di sekolah seolah menjadi budaya efektif 

untuk mendisplinkan anak. Kekerasan dianggap dapat dibenarkan sepanjang 
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atas nama menengakan kedispilinan meningkatnya kasus kekerasan di institusi 

pendidikan terutama kasus kekerasaan yang lakukan guru terhadap murid,atau 

sebaliknya semakin memperjelas terjadinya kelemahan fungsi control yang 

seharusnya di lembaga- lembaga satuan pendidikan  

 

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menyikapi kekerasaan terhadap 

anak: 

1. Memasukan konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum 

pembelajaran. Para guru harus memahami bagaimana harus bersikap 

terhadap murid, tidak boleh menganggapp dirinya sebagai penguasa kelas, 

mengurangi perkataan yang kasar dan lantang, sering mengajak anak murid 

diskusi, dan memberikan motivasi kepada mereka dalam setiap mata 

pelajaran. 

2. menumbuhkan minat dan empati masyarakat terhadap permasalahan tindak 

kekerasaan yang di alami oleh anak. Menyadarkan masyarakat bahwa 

persoalan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya untuk sekedar belas 

kasihan atau mengutuk pelaku kekerasaan terhadap anak yang terjadi di 

lingkungan satuan pendidikan khususnya kepada lembaga-lembaga yang 

memiliki otoritas.  

3. Salah satu kesulitan adalah kekerasan sering terjadi di sekolah, untuk itu 

harus ada upaya kerjasama dalam melakukan monitoring dan penanganan 

dengan memanfaatkan lembaga-lembaga atau pihak tertentu yang 

fungsional.  

4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendidikan terutama para 

guru seputar hak-hak anak, tindakan seperti apa yang di kategorikan 
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sebagai perilaku kekerasaan, melakukan sosialisasi tentang dampak 

psikologi yang akan di terima anak jika secara terus menurus mendapat 

perlakuan kekerasaan. Upaya-upaya pencegahan itu dapat diharapkan 

mengurangi tingkat kekerasaan yang sering terjadi pada lingkungan 

pendidikan. 

 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak. 

 

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik 

saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga 

kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, Beberapa bentuk 

kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. 

Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan pada anak dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

Perlakuan kejam terhadap anak (child abuse) berkisar dari pegabaian anak 

sampai pada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, 

menyebutkan ada 4 macam kekerasaan atau abuse,verbal abuse,physical abuse 

san sexual abuse (Baihai,1999:25). Anak-anak Indonesia banyak yang 

mengalami, tepatnya menderita dari keemapt yang disebutkan diatas. Satu saja 

dari keempat itu yang dilakukan terus menerus akan menyebabkan menderita 

gangguan psikologis.
17

 

 

                                                           
17

 Baihaqi. Anak Indonesia Teraniaya. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. hlm 25 
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a. Emotional Abuse (kekerasan secara emosional)  

Emotional Abuse merupakan salah satu bengtuk kekerasan dalam keluarga 

(domestic violence), dimana pelaku dan korban berasal dari satu keluarga. 

Emotional Abuse dapat terjadi ketika orang tua setelah mengetahui 

anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu, orang tua tersebut 

membiarkan anaknya basah atau lapar karena orang tua terlalu sibuk atau 

tidak ingin di ganggu pada waktu itu. Ketika anak kurang mendapatkan 

kasih saying dan cinta, sering dikritik, diancam dan di cela sehingga sang 

anak kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Orang tua boleh jadi 

mengabaikan kebutuhan anak untuk di peluk atau di lindungi. Anak akan 

mengingat semua kekerasaan emosional jika kekerasan tersebut 

berlangsung konsisten. Jika orang tua yang secara emosional berlaku keji 

pada anak akan terus-menurus melakukan hal yang sama sepanjang 

kehidupan anak tersebut. 

 

Emotional abuse ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi 

perkembangan jika anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami 

kekerasaan secara emosional pada masa kecilnya, memiliki kecendrungan 

untuk menderita penyakit kejiwaan.
18

 Salah satu yang banyak dialami oleh 

anak korban penganiayaan secara emosional adalah penyakit antisocial 

personality disorder. Penyebab utama kepribadian sociopath adalah pada 

masa kecil, seorang anak mengalami deprivasi maternal atau kurangnya 

perhatian dari orang tuanya. Anak mempunyai ibu yang tidak 

memperhatikannya atau tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, lebih-

                                                           
18

 Ibid, hlm. 27  
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lebih kalau kekerasan emosional ini (biasanya) di tambah dengan 

kekerasaan fisik dan psikis. Dibandingkan kekerasan fisik, memang 

memaki-maki tidak menimbulkan luka di tubuh tetapi seorang yang terluka 

hatinya biasanya akan terus membawa pengalaman yang menyakitkan itu 

di dalam hatinya, menjadi trauma yang menakutkan 

 

b. Verbal Abuse (kekerasan Secara Verbal)  

Verbal Abuse terjadi ketika orang tua atau ibu setelah mengetahui anaknya 

meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan 

menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan 

kekerasan verbal seperti: “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang 

ajar”, “kamu menyebalkan” dan seterusnya anak akan mengingat semua 

kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode. 

 

c. Physical Abuse (Kekerasan Secara Fisik)  

Physical Abuse terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya 

memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau 

logam, akan di ingat anak itu jika kekerasan fisik itu sendiri adalah 

perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT). 

Anak korban penyiksaan secara fisik pada masa pertumbuhannya dapat 

mengalami CNS (Central Nervous System), yaitu penyakit yang 

menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak 
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sangup berfikr rasional dan ini di abaikan kekerasaan yang dialaminya pada 

saat kecil 
19

 

 

d. Sexual Abuse (Kekerasan Secara Seksual)  

Sexual Abuse biasanya tidak terjadi selama 18 (delapan belas) bulan 

pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak 

peremuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kekerasan seksual, meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tanggannya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau 

tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT). 

 

Kasus kekerasan terhadap anak seringkali berlangsung kronis dan tidak 

terdeteksi dalam waktu lama atau diketahui setelah anak menderita akibat yang 

parah baik secara fisik maupun mental emosional. Semua tindakan kekerasan 

kepada anak-anak tersebut akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan 

akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus menerus sepanjang 

hidupnya. Tindakan kekerasan adalah salah satu masalah sosial yang besar 

pada masyarakat modern. Terdapat beberapa faktor sosial yang menjadi 

penyebab semua ini yaitu: 

 

                                                           
19

 Ibid. hlm.28 
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a. Norma Sosial  

Tidak ada contoh sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak. 

Bapak yang mencambuk anaknya dengan sabuk tidak anak dipersoalkan 

tetangganya selama anak itu tidak meninggal dunia (lebih tepat lagi tidak 

dilaporkan polisi). Selama seorang bapak melihat anaknya sebgai hak milik 

dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. tidak ada aturan hukum 

yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang 

dewasa lainnya. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak 

dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua. 

b. Nilai-Nilai Sosial 

Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku dengan orang dewasa 

berlaku seperti hirarki sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. 

Aparat pemerintahan harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugus dan ditiru. 

Orangtua tentu wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hirarki sosial seperti 

itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak 

apapun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai “bakal manusia“ dan 

bukan sebagai manusia yang hak-hak asasinya tidak boleh dilanggar. 

c. Ketimpangan Sosial  

Para pelaku dan juga korban child abuse kebanyakan berasal dari kelompok 

sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial 

lainnya yang menindas, telah melahirkan semacam struktur kekerasan. 

Karena tekanan ekonomi, orangtua mengalami stress yang berkepanjangan. 

Menjadi sangat sensitif dan mudah marah. Kelelahan fisik tidak 

memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah 
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kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bias menendang dan 

membentuk anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. 

Kejengkelan yang bergabung dengean kekecewaan dapat melahirkan 

kekerasan fisik.
 20

 

 

B. Tindak Pidana di Bidang Pendidikan 

 

1. Pengertian Pendidikan dan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi seustainable 

development (pembangunan berkelanjutan) dari keberhasilan suatu bangsa, 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”, pendidikan adalah 

proses untuk memberikan manusia berbagi macam situasi tujuan 

memberdayakan diri. Jadi aspek-aspek yang di pertimbangkan yaitu: 

penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku. 

 

Teori dan konsep pendidikan memberikan arti berbeda terfokus pada 

bagaimana tindakan yang paling efektif mengubah manusia agar 

terberdayakan, tercerahkan, tersadarkan, dan menjadikan manusia di pandang. 

Dalam hal ini, pandangan ilmu tentang manusia memiliki impikasi terhadap 
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pendidikan. Arti pendidikan itu sendiri juga menimbulkan berbagai macam 

pandangan, termasuk bagaimana pendidikan harus diselenggarakan dan 

metoode seperti yang harus di pakai, kurikulum yang cocok dengan kondisi 

masyarakat saat ini.
21

 Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung seperti hayat.
22

 

 

Menurut Handerson, pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan 

perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan 

lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejk manusia lahir. Warisan 

sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi 

manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan inteligen untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
23

 

 

Disisi lain banyak para filsuf dan pemikir mempertahankan pendidikan dalam 

makna yang luas dan menolak reduksi pendidikan ke dalam arti sempit, seperti 

pelembagaan pendidikan melalui sekolah dan kelompok belajar yang terlalu 

menekankan pada metode dan pengadministrasian yang kaku. Adanya konsep-

konsep pendidikan diantaranya (long life-Education) pendidikan merupakan 

proses tanpa akhir yang di upayakan oleh siapa pun, terutama (sebagai 

tanggung jawab) negara atau pemerintah sebagai sebuah upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, pendidikan telah ada seiring 

dengan lahirnya peradaban manusia. 
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 A.Widiada Gunakarya dan Petrus Irianto, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak 

Pidana Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2012. hlm.58  
22

 Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011. hlm.55. 
23
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Sedangkan penyimpangan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan bukan 

hanya pelanggaran etika, namun merupakan pelanggaran hukum yang 

berdampak sangat signifikan, Keberadaan berbagai bentuk penyeimpangan 

yang selamaini dibiarkan dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak melangar 

hukum. Menurut Ridwan Halim, bahwa tindak pidana pendidikan merupakan 

suatu sikap yang dilakukan dengan sengeja maupun tidak sengaja (kealpaan) 

dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya baik 

berupa kejahatan maupun pelanggaran dengan segala tujuannya yang dapat 

dilakukan siapa saja baik seorang pengajar ataupun seorang murid serta pihak 

orang tua dana tau di luar lembaga pendidikan formal 
24

 

 

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mengacu definisi 

pendidikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, maka terjadi ambiguitas untuk menyebutkan tindak pidana yang 

terjadi pada pendidikan, yaitu: tindak pidana pendidikan, tindak pidana di 

bidang pendidikan. 

 

 

 

                                                           
24

 Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.105.  



       
   

28 

Dengan perkatan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang 

menandaskan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang namun 

berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta 

kepatutan yang hidup dalam msyarakat bila perbuatanh tersebut terjadi di 

dalam pendidikan, maka dapatlah di katakana sebagai suatu tindak pidana 

pendidikan. Tindak pidana pendidikan pada dasarnya mempunyai dua 

kemungkinan, yaitu “kemungkinan pertama, tindak pidana pendidikan memang 

benar-benar hanya terwujud dari satu perbuatan utuh yang beridiri dengan 

perbuatan lain. Tindak pidana pendidikan memang merupakan satu kesatuan, 

tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu sama lain dalam membentuk dan 

mewujudkan satuan tindak pidana di bidang pendidikan.  

 

Pengertian tindak pidana pendidikan tidak berbeda dengan pengertian tindak 

pidana pada umumnya yang membedakan hanyalah kekhususnya pendidikan 

dan penanggulangan tindak pidana pendidikan melalui kebijakan criminal 

dengan sarana non penal. Menurut A. Ridwan Halim, secara sederhana tindak 

pidana pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan. 

Secara umum dan garis besarnya. “tindak pidana pendidikan” dapat 

didefiniskan sebagai suatu sikap tindak yang: 

a. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di 

dalamnya. Artinya, sikap tindak itu dilakukan dalam bidang pendidikan 

serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya.  

b. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya 

maksudnya suatu penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan. 
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Akibatnya, walau apa pun tujuan dan alasannya, suatu penyelewengan 

sehingga tetap pula tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. 

c. Baik di sengaja maupun tidak disengaja. Adanya kesengajaan atau tidak di 

maksudkan agar dapat tercapainya kepastian hukum dalam penuntutan 

tanggung jawab terhadap para pelaku. 

d. Pelakunya dapat siapa saja, baik ia itu seorang pengajar baik di dalam 

ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid, 

ataupun pihak orang tua/ wali murid ataupun mungkin juga orang lain yang 

sikap tindaknya baik secara langsung ataupun mungkin juga orang lain 

yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung 

mendatangkan pengaruh yang buruk melalui niatnya yang buruk pula 

terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat 

formal maupun non-formal. 

e. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang 

belum diatur secara yuridis dalam peraturan- peraturan hukum yang 

berlaku. Dengan perkataan lain meskipun belum ada peraturan hukum yang 

menandaskan bahwan suatu perbuatan adalah salah dan terlarang namun 

berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta 

kepatutan yang hidup dalam  

f. Apabila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan maka dapatlah 

dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan.
25

 

 

                                                           
25

 Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis-Education) cetakan 

pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm.105. sebagaimana dikutip Rusmilawati Windari, 

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, 

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 63.  
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2. Jenis–Jenis Tindak Pidana Pendidikan 

 

Berbagai perilaku yang dapat dikualfikasi sebagai tindak pidana pendidikan 

terdapat 11 (sebelas) kategori yang dapat diidentifikasi berdasarkan KUHP dan 

Undang-Undang di luar KUHP, yaitu: 

1. Tindak pidana terhadap Fisik (Khususnya Penganiyaan) dalam Pendidikan  

Di maksud dengan tindak pidana pendidikan demikian setiap tindakan yang 

mengandung unsur kekerasan fisik di dalamnya, khususnya yang dilakukan 

dalam proses pendidikan dengan melalaikan kepentingan anak/peserta 

didik.tindak pidana juga dapat dilakukan peserta didik terhadap pendidik 

ataupun sesama peserta didik dalam rangkaian proses pendidikan. Tindak 

pidana ini meliputi tawuran (perkelahian) antar pelajar, perlakuan semena- 

mena atau penganiyaan, dari penangiyaan ringan hingga yang 

mengakibatkan kematian. Kekerasan fisik, pada Pasal 80 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2. Tindak pidana yang termasuk dalam “Korupsi” Pendidikan  

Tindak pidana ini merupakan segala bentuk penyimpangan dana 

pendidikan, meliputi: penggelapan dana pendidikan, pemanfaatan dana 

pendidikan tidak sesuai dengan peruntukkannya, pembuatan anggaran 

ganda, pungutan liar, dan segala bentuk penyuapan atau pengoyokan di 

bidang pendidikan. Perbuatan yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi 

antra lain. Melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 UU No. 31 

Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) dan menyalahkan kewenangan 

(Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2011).  
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3. Diskriminasi Pendidikan  

Yakni segala bentuk perbedaan perlakuan dalam pelaksaan pendidikan 

terhadapa anak didik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

yang melanggar hak-hak asasi manusia (HAM) dari si anak didik, seperti: 

agama, ras, jenis kelamin ataupun daerah (kesukuan). pengaturan tindak 

pidana diskriminasi pendidikan di atur pada Pasal 48-54 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4. Tindak pidana penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Pendidikan 

(Pasal 310-311 KUHP)  

Yakni setiap perbuatan yang mengandung unsur kekerasan non fisik 

(psikis) berupa penghinaan dan pencemaran nama baik pendidik peserta 

didik ataupun lembaga pendidikan. 

5. Tindak pidana pemalsuan dalam pendidikan (Pasal 263 KUHP dan Pasal 

68-70 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional) 

Tindak pidana ini meliputi: pemalsuan gelar, ijazah, nilai, data, peserta 

didik dan objek lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan. Tindak 

pidana pemalsuan ini biasanya akan diikutui dengan terjadinya tindak 

pidana lain, yakni penipuan. 

6. Komersialisasi Pendidikan Yang Mengarah Terhadap Terjadinya Tindak 

Pidana Pendidikan. 

Kualifikasi perbuatan ini memang berbeda dengan kualifikasi tindak pidana 

konvensional dalam KUHP. Perbuatan ini lebih mengacu pada setiap 

keuntungan ekonomi (profit), yang dilakukan dengan melanggar ketentuan 
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hukum, misalnya: jual-beli nilai, perdagangan gelar, ataupun penjualan 

buku ajar di bawah standra mutu yang telat ditetapkan pemerintah.  

7. Tindak Pidana terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan intelektual) dalam 

pendidikan (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 44 Undang-Undang 12 Tahun 1997 

tentang Hak Cipta). 

Sasaran dari tindak pidana ini adalah hasil pemikiran atau penelitian dari 

para akademisi atau kalangan intelektual yang bertuang dalam bentuk karya 

ilmiah. Tulisan ilmiah (artikel), maupun buku (plagiat) karya ilmiah, 

pembajakan karya ilmiah, pengakuan karya ilmiah orang lain dan 

pemalsuan karya ilmiah. 

8. .Tindak Pidana Penipuan Pendidikan  

Merupakan setiap perbuatan menggerakan hati orang lain atau institusi 

dengan serangkaian kebohongan dengan kepalsuan agar orang/institusi 

tersebut melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pendidikan yang di 

kehendaki dengan maksud menguntungkan diri sendiri, institusi ataupun 

orang lain. Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah orang barang siapa 

dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 

hukum,baik menggunakan nama palsu atau atau keadaan palsu maupun tipu 

daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk 

orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau 

menghapus piutang. Penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi 

dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga 

orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. 
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9. Tindak pidana terhadap Sarana dan Prasarana pendidikan (Pasal 362, 406 

KUHP)  

Sasaran dari tindak pidana ini adalah sarana dan prasarana pendidikan, 

meliputi tindak pidana pencurian, perusukan dan penyegelan sarana dan 

prasarana pendidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum. 

10.  Tindakan Asusila dalam Pendidikan (Pasal 294 KUHP)  

Tindak pidana ini merupak ini tindak pidana yang mengandung unsur 

pelecehan seksual (sexual harassment) dalam arti luas dan terjadi 

dalamproses pendidikan berlangsung, misalnya perkosaan dari pencabulan 

anak/peserta. 

11.  Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (afpersing en afdreiging) 

dalam pendidikan (Pasal 368 dan 369 KUHP). 

Tindak pidana pemerasan dalam pendidikan merupakan tindak pidana yang 

mengandung unsur pemaksaan dengan kekerasaan ataupun ancaman 

kekerasan terhadap pendidik atau peserta didik, ataupun institusi 

pendidikan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan proses 

pendidikan, dengan cara-cara yang bertentangan hukum pengancaman 

merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pemaksaan di dalamnya 

dengan menggunakan ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia, 

agar peserta didik, atau pendidik atau isntitusi pendidikan melakukan 

perbuatan yang dikehendaki.
26

 

                                                           
26

 Rusmilawati Windari, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana 

di Bidang pendidikan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 

semarang, 1998, hlm.113-117. 
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Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pendidikan di atas, maka pihak-pihak 

yang dapat di mungkinkan menjadi pelaku dalam tindak pidana pendidikan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pegawai non-guru  

b. Lembaga Pendidikan  

c. Peserta didik 

d. Orang tua/wali peserta didik 

e. Masyarakat
27

 

 

Pelaku tindak pidana pendidikan setelah melalui proses dan pemutusan oleh 

pengadilan tentunya akan mendapatkan pemidaan sesuai dengan kuatitas dan 

kualitas tindak pidana pendidikan yang dilakukan. Pemberian pemidanaan ini 

penting, agar para pelaku dapat menjadi jera atau paling tidak untuk 

memberikan pembelajaran agar tidak lagi mengulangi tindak pidana 

pendidikan maupun tindak pidana yang lainnya. 

 

C. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai 

anak yang antara lain sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan 

sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

 

                                                           
27

 Ibid, hlm.120.  
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Pasal 1 Angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 

batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 12 (tahun) tahun tetapi belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, 

memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus 

dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. 

Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan 
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dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan 

kesejahteraan dasar, hak pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta 

hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. 

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Pasal 1 

Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).  

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban tindak 

pidana baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak 

anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 
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pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun 

sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 

anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme 

yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras 

menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.  

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban 

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

1) Nondiskriminasi;  

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung 

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya 



       
   

38 

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. 

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak 

asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap 

anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya 

dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya 

perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip 

hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak 

anak. 

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah memberlakukan 

Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur 

beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi 

dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang 

menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan 

anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik 

bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak 

yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 
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Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, 

dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.  

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:  

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:  

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;  

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan 

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.  

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap 

anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).  

 

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai 

berikut: 

(a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan 

diskriminasi (Pasal 4). 

(b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 

(c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6). 

(d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang 

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat 

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat 

(1) dan (2)].  

(e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 

8).  

(f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga 

berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus 

[Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].  

(g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). 

(h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri (Pasal 11).  

(i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).  

(j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, dan 

penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang 

yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan 

hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].  

(k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).  

(l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa 

bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa 

yang mengandung unsur tindak pidana; dan pelibatan dalam 

peperangan (Pasal 15). 

(m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara 

anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan 

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) 

dan (3)].  

(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela 
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diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif 

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak 

yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan 

dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].  

(o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).  

 

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; 

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, 

bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19). 

E. Faktor Penyebab Kenakalan Anak 

 

 

Kenakalan anak menurut Fuad Hasan
28

 adalah perbuatan anti sosial yang 

dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa 

dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Pengauh sosial dan kultural 

memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian 

tingkah laku kriminal anak. Perilaku anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang 

atau tidak adanya konformitas (kesesuaian) terhadap norma-norma sosial, 

karena itu perilaku atau perbuatan anak disebut sebagai “anti sosial”. Secara 

umum anak dianggap ada dalam satu periode transisi dengan tingkah laku anti 

sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan 

batin pada fase-fase remaja dan adolesens (dewasa). Menurut Kartini Kartono, 

segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat 

dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha:  

 

                                                           
28

 Sudarsono, Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta. 

hlm. 48. 



       
   

42 

a. kedewasaan seksual;  

b. pencaharian suatu identitas kedewasaan;  

c. adanya ambisi materiil yang tidak terkendali;  

d. kurang atau tidak adanya disiplin diri.
29

 

 

Ada beberapa faktor lagi yang perlu ditambahkan sebagai faktor penyebab 

anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar 

norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh faktor 

intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (di luar diri anak), 

menurut Tri Andrisman menjelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor Intern: 

a. Mencari identitas/jati diri  

b. Masa puber (Perubahan hormon-hormon seksual)  

c. Tidak ada disiplin diri 

d. Peniruan 

 

2. Faktor Ekstern 

a. Tekanan ekonomi  

b. Lingkungan sosial yang buruk
30

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa anak-anak nakal 

(delinkuen) mempunyai karakterisktik umum yang sangat berbeda dengan 

anak-anak normal (non-delinkuen). Perbedaan itu dapat ditinjau dari segi: 

                                                           
29

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1992. hlm. 9 
30

 Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2011.    

hlm. 7. 
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1. Struktur intelektualnya Pada umumnya intelegensi mereka tidak berbeda 

dengan intelegensi anak-anak normal; namum jelas terdapat fungsi-fungsi 

kognitif khusus yang berbeda. Biasanya anak-anak delinkuen ini 

mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada nilai 

untuk keterampilan verbal.  

2. Konstitusi fisik dan psikis Anak-anak delinkuen lebih “idiot secara moral”, 

dan memiliki perbedaan cirri karakteristik jasmaniah sejak lahir, jika 

dibandingkan dengan anak-anak normal. Bentuk tubuh mereka lebih 

“mesomorphs”, yaitu relatife berotot, kekar, kuat (60%), dan pada 

umumnya bersifat lebih agresif 

 

Ciri karakteristik individual Anak-anak delinkuen mempunyai sifat kepribadian 

khusus yang menyimpang, seperti: 

a. Hampir semua anak muda jenis ini cuma berorientasi pada “masa 

sekarang”, bersenang-senang dan berpuas diri untuk hari ini.  

b. Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional. 

c. Kurang tersosialisasi dalam masyarakat norma, sehingga tidak mampu 

mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara 

sosial. 

d. Senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa pikir” yang merangsang 

rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya resiko bahaya yang 

terkandung di dalamnya. 

e. Pada umumnya mereka sangat impulsif, dan suka menyerempet bahaya.  

f. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya. 
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g. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, sebab mereka tidak pernah 

dituntun atau dididik untuk melakukan hal tersebut. 

 

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai 

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa 

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu 

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti dilaksanakan politik hukum pidana, mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai 

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang. 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan  

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 
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a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
31

 

 

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan 

kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya 

sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels 

memasukkan didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) 

pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan 

masyarakat tentang kejahatan.
 32
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 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. 

hlm.12  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
33

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

1. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari: 

a. Data Lapangan  

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian. 

b. Data Kepustakaan  

Data kepustkaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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2. Jenis Data 

jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,
34

 yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada 

narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adal ah:  

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:  

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  

(c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yaitu: 

(a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

                                                           
34

 Ibid. hlm.61. 
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(b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung   : 1 orang  

2. Direktur LSM LADA Kota Bandar Lampung    : 1 orang  

3. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung    : 1 orang  

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang+ 

Jumlah         : 4 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada narasumber 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan. 
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data 

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum.
35
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 

dilaksanakan dengan program pencegahan dan program penanggulangan 

sebagai wujud perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan. 

Implementasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak 

kekerasan di lingkungan satuan pedidikan dan tindak kekerasan di 

lingkungan satuan pendidikan terhadap peserta didik, dengan 

mengembangkan kerjasama pada orangtua/wali peserta didik, pendidik, 

tenanga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, 

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai 

dengan kewenangannya.  

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan terdiri dari faktor aparat penegak hukum, 

yaitu terbatasnya SDM Tim Pencegahan dan Penanggulangan pada Satuan 

Pendidikan. Faktor masyarakat yaitu adanya keengganan siswa dan guru 
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untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh 

dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban kekerasan dengan mengembangkan kerjasama dengan 

aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memberikan perlindungan 

secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan 

2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

kepada para siswa, orang tua/wali murid sehingga semua pihak dapat 

memahami dan melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan 

kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. 
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