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I. PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di 

bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi 

muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan 

sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. 

Namun pada kenyataannya di sekolah seringkali terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan 

pada anak (child abuse) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap 

individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak 

saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Dewasa 

ini, sering terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan yang sudah menjadi sorotan masyarakat. 

Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan verbal seperti membentak siswa sampai dengan 

kekerasan fisik yakni menampar sampai memukul siswa telah menjadi fenomena di dunia 

pendidikan negeri ini. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama, bahkan frekuensinya meningkat 

seiring dengan meningkatknya agresifitas siswa didik di lingkungan sekolah.  

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam 

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang merupakan bagian dari 

generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia menjadi potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.1 

 1 Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarmo, dan Syaiful Asri, Hukum Perlindungan Anak dan 
penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga,Rineka Cipta,Jakarta,2013,hlm.1 
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Bentuk -bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan 

antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, 

mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahai dengan ancaman kekerasan, 

menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur 

murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan,2 sering di jumpai dalam 

proses belajar-mengajar di sekolah. Berkaitan anak merupakan korban, maka perlindungan dan 

pertanggungjawaban hukumnya haruslah belandaskan pada Undang Undang Perlindungan Anak. 

Pasal 4 UU Perlindungan Anak  menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap  anak di 

sekolah menurut undang-undang  no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana bentuk sanksi terhadap guru yang 

melakukan kekerasan terhadap muridnya di sekolah dilihat dari undang-undang undang-undang  

no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak menurut undang-undang undang-undang  no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui pertanggung 

jawaban pidana guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya di sekolah berdasarkan 

undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 

 2 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,  hal. 
142 
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Jenis penelitian yang dibahas ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif yakni metode 

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendekatan 

Perundang – Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang mengkaji perundang–

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai sistem pemidanaan 

korporasi menurut hukum pidana Indonesia. 2. Pendekatan Sejarah (Historis Approach) 

Merupakan pendekatan yang menelaah dasar dari perubahan atau perkembangan 

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sehingga akan dapat memahami dalam 

perubahan itu.3.Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) Merupakan pendekatan yang 

bersumber dari pendapat para ahli, pendapat para sarjana maupun pendapat para ahli hukum. 

Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan sumber bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik 

kepustakaan (library research). 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Perlindungan Hukum Terhadap  Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang  

Perlindungan Anak 

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak 

kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk 

tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang 

anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar 

jiwanya tidak terganggu.hal ini terjadi karena  Banyak orangtua menganggap kekerasan pada 

anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari 

mendisiplinkan anak.  

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 yang kemudian di revisi kembali melalui Undang- undang no 35 tahun 2014 tentang 

perubahan undang- undang Perlindungan Anak sebelumnya, disebutkan dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak menurut pasal 1 nomor 2  bahwa 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 kekerasan dan diskriminasi. Pemaparan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, meliputi: perlindungan hukum in abstracto dan perlindungan hukum in 

concreto. Perlindungan hukum in abstracto,  adalah semua peraturan hukum yang berlaku 

pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap  sesuatu kasus oleh pengadilan.  Kalau 

hukum In abstracto berlaku umum. Termuat dalam peraturan perundang-undangan serta 
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bentuk-bentuk formil lainnya. Perlindungan hukum in concreto adalah peraturan hukum 

yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus 

yang terjadi dalam masyarakat. Hukum in concreto berlaku terhadap pihak yg berperkara 

saja. Termuat dalam putusan pengadilan. 

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, 

dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau 

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban 

dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar 

minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau 

bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, 

dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh 

undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi 

mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi 

bangsa.  

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini 

pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan 

kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah 

melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang 

dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. 
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Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah 

seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak 

melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan 

terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa 

diminimalisir . 

undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan 

kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, 

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia 

anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 

Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam 

kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan 

memantau pergaulan keseharian sang anak 

B. Bentuk Sanksi Terhadap Guru yang Melakukan Kekerasan Terhadap Muridnya di 

Sekolah Dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak  

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui 

putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Sampai 

saat ini,pengertian hukum belum ada yang pasti. Dengan kata lain, belum ada pengertian 

hukum yang dijadikan sebuah standar dalam memahami makna dan konsep hukum. 3  

 3 Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran 
Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal. 6 
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Notohamidjojo mendefinisikan hokum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan 

tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat 

negara(serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, 

dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.4 

 Undang-undang perlindungan anak selain mengatur soal sistim dan mekanisme 

perlindungan anak juga mengatur beberapa hal perbuatan pidana atau tindak pidana antara 

lain yang tertuang dalam beberapa pasal sebagai berikut : 5  Pasal 76 A. 1. Prilaku 

diskriminatif terhadap anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil 

maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. 2. Memperlakukan Anak Penyandang 

Disabilitas secara diskriminatif. B. Pasal 76 B. Perbuatan yang menempatkan, membiarkan, 

melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. C. 

Pasal 76 C. Perbuatan yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. D. Pasal 76 D. Perbuatan yang 

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain. E. Pasal 76 E. Perbuatan yang melakukan Kekerasan atau 

ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul. F. Pasal 76 F. Perbuatan yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. G. 

Pasal 76 G. Perbuatan yang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, 

mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri 

 4 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011 , Hal 121. 
 
 5 Indonesia, Undang-undang tentang perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN 297 tahun 2002, TLN 
No. 5606 
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tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. H. Pasal 76 H. Perbuatan 

yang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan 

membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. I. Pasal I. Perbuatan yang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. J. Pasal J. 1. Perbuatan yang dengan sengaja 

menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, 

serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. 2. Perbuatan yang dengan 

sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam 

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. 

Dalam negara hukum, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kenegaraan terdapat aturan 

hukum tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam Hukum Tata 

Negara.Namun, HTN tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif untuk 

menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis sehingga membutuhkan hukum 

lain yang bersifat teknis yaitu Hukum Administrasi Negara. Didalam Hukum Administrasi 

Negara, Mengatur tantang Sanksi-sanksi sebagai salah satu kewenangan Administrasi Negara 

(pemerintah) dan sebagai alat penegakan Hukum Administrasi Negara. 

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat hukum public 

yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban 

yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada 

empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), 

bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai 

reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). 
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Didalam Pengenaan Sanksi Administrasi Negara, Tidak Perlu menggunakan peratara pihak 

ketiga (dalam hal ini hakim/pengadilan), karena sanksi merupakan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang bersifat Concriet, Individual dan Final, artinya dapat langsung dieksekusi atau 

dilaksanakan penegakan hukumnya tanpa ada rujukan lebih lanjut berdasarkan Undang-

Undang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan kata lian Perumusan dan 

penetapan sanksi harus dilihat sesuai dengan undang undang tertentu yang berkaitan dengan 

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan. 
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 III. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik  2 poin penting dalam skripsi ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bentuk perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Negara dan pemerintah memiliki impian yang besar agar 

setia anak bangsa bebas dari segala unsur kekerasan yang tertuang dalam Undang-

undang perlindungan anak secara spesifik  sudah di paparkan mengenai perlindungan 

terhadap anak. Selain itu juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak bahwa 

Penyelenggarann perlindungan anak merupakan tanggungjawab orang tua, masyarakat 

dan pemerintah untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang 

dibebabnkan oleh hukum. Adapun penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai denagn harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 

indonesia  yang berkualitas. Undang-undang perlindungan anak mengkatagorikan 

perlindungan anak menjadi beberapa bidang antara lain sebagai berikut : 

a. Agama 

b. Kesehatan  

c. Pendidikan 
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d. Sosial dan 

e. Perlindungan khusus 

2. Bentuk sanksi terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya berdasarkan 

undang-undang perlindungan anak. 

Sanksi bagi seorang guru yang melakukan atau berbuat sesuatu yang menjadi 

perbuatan di larang menurut undang-undang anak dapat di jatuhi sanksi pidana. Bentuk-

bentuk sanksi pidana menurut undang-undang perlindungan anak antara lain : 

a. Pidana penjara 

b. Pidana kurungan dan 

c. Pidana denda 

B. Saran  

Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap murid di dalam sekolah, perlu 

ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban penganiayaan secara 

hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban 

penganiayaan guru terhadap muridnya. Memberikan perhatian kepada para korban 

penganiayaan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak 

pidana.Diharapkan, dengan penegakan disiplin disemua unsur, tidak terdengar lagi seorang 

guru menghukum siswanya dengan menampar. Dan diharapkan tidak ada lagi siswa yang 

melakukan tindakan yang seenaknya yang dapat memancing amarah guru. Kita semua 

berharap kisah-kisah suram kekerasan  

oleh pendidik dan orang tua secara umum tidak terjadi lagi. Pendidikan dengan kekerasan 

hanya akan melahirkan traumatis-traumatis yang berujung pada pembalasan dendam, dan kita 



xiv 
 

semua pasti tidak mengkehendaki hal demikian terus berlanjut tanpa berkeputusan, yang 

kemudian melahirkan generasi-genarsi penuh kekerasan 
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