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ABSTRAK 
 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad 
kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam 
yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban 
adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 
menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang 
optimal sejak dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara 
maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Anak 
sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus 
modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 menjelas kan 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. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu 
perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; 
penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan 
kesehatan; upaya rehabilitasi.  

 
Kata kunci : Perlindungan Hukum Bagi Anak, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  

 

ABSTRACT 
 

Hardness in household represent the global phenomenon that happened as long as human life 
century, and happened by all state. Form the hardness all kinds of that is either in social area of 
culture, political, economic, and also education which generally victim is woman and child in 
family environment. Section 44 UU Number 23 Year 2002 mentioning that government are obliged 
to provide the facility and carry out the comprehensive health effort to child, so that  every child 
obtain degree of optimal health since in content. In the case of collision of concerning this rule, 
hence UU No 23 Year 2002 About Child Protection determine the crime sanction, good in the form 
of imprisonment and also fine with a number of money. That all solely for the benefit of child. 
Child as part of the rising generation represent the router dream of the nation struggle at the same 
time capital of resource human being to national development. Section 1 item 1 Number  23 Year 
2002 explaining that child protection is all activity to guarantee and protect the child and its 
rightss so that earning life, grow, expanding, and participating, in an optimal fashion as 
according to human prestige and standing, and also get the protection from hardness and 
discrimination. Protection punish to child as victim KDRT that is protection given, for example: 
giving legal aid; secret of victim identity; perpetrator arrest with the start evidence; giving other 
aid in the form of health service; strive to rehabilitate 

 
Keywords : Protection Punish To Child, Hardness Victim in Household  
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PENDAHULUAN 

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-

aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh 

masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum di 

lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang menjadi dasar tata laksana  dalam suatu perkawinan yang sah, 

dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 

ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak. 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak 

asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945,1 

 Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus 

diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and  

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak.2  

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak 

berhadapan dengan  kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-
                                                                 

1Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan 
Umum. 
2Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak , Bandung : Mandar  Maju, hal.1 
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bentuk kekerasan  yang dialami, pelaku  kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-

sebab terjadinya kekerasan.  Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai 

memukul dengan sabuk, sapu dan benda -benda lainnya. Walaupun ini disebut 

penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang 

ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat 

mana semata-mata merupakan tujuan si penindak. 3 

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan/anak dan 

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga  korban  justru sebaliknya, atau 

orang-orang yang tersubordinasi di dalam  rumah  tangga itu. Pelaku atau korban 

KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, perwalian dengan suami, dan  anak bahkan pembatu rumah tangga, 

tinggal di rumah ini.  

Tindak kekerasan dalam  rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang 

baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak 

pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada 

kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki 

maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan 

terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut 

hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku 

                                                                 
3Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, h.12  
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maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan 

publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).4 

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya disingkat UU No. 39 tahun 1999) dan Undang-Undang nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 

2002) dan terakhir dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 

tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur 

tentang  hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan Negara. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin 

mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan 

dalam sebuah skripsi.  

 

PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan penulis 

uraikan adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana profile peraturan 

perlindungan anak ? Kedua, Mengapa anak perlu mendapatkan perlindungan 

hukum ? Ketiga, Bagaimanakah peran aparat penegak hukum, lembaga 

pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak korban KDRT 

menurut UU perlindungan anak dan UU PKDRT? 

 

 

                                                                 
4Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 
Viktimologis ,  Jakarta : Sinar Grafika,. h. 1  
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : Pertama, tujuan obyektif meliputi  

mengkaji dan menjelaskan profile peraturan perlindungan anak, mendeskripsikan 

anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, menganalisis upaya aparat penegak 

hukum, lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan kepada anak 

sebagai korban KDRT. Kedua , subyektif meliputi menambah wawasan dan 

memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata 

kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan 

penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.  

Manfaat penelitian adalah  dapat memberikan masukan dan manfaat bagi semua 

pihak terutama sumbangan pemikiran dalam perlindungan hukum bagi anak yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, 

artinya pendekatan permasalahan terhadap aspek yuridis dan empiris di lapangan 

tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. Jenis penelitian  bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala -gejala lainnya.  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu  bahan hukum 

autorative. Data sekunder meliputi data penelitian kepustakaan dan dokumantasi, 

yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia 

dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di 

perpustakaan atau milik pribadi peneliti.  
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Metode analisis data analisis data kualitatif, yaitu suatu tatacara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.  

 
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
Profile Peraturan Perlindungan Anak 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan 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 kekerasaan dan diskriminasi”. 

 
Kewajiban dan tanggung jawab  Negara dan Pemerintah dalam usaha 

perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak  pasal 21 s/d 

24 yakni: 1) Menghormati dan  menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeda-

kan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status 

hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) 

Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

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

yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan 

haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan 

anak.  

Hak-hak anak juga diatur didalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 Bab 

II pasal 2 s/d 9 yang mengatur tentang hak-hak atas kesejahteraan anak : 1) Hak 
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atas pelayanan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan 

dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna; 2) 

Hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak berhak mendapat pemeliharaan dan 

perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; 3) Hak 

atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak atas perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya  dengan wajar ; 4) Hak mendapat pertolongan pertama dalam 

keadaan yang membahayakan; 5) Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak 

mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh Negara, atau orang, atau 

badan lain; 6) Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak 

memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. Menurut PP No.2 tahun 1988 pasal 1 ayat 4 bantuan 

tersebut bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada 

anak yang tidak mampu. 

Di dalam PP No.32 tahun 1988 pasal 1angka 32 hak anak meliputi: 

“Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak 
atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 
tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan adalah 
berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua 
dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan 
yang bersifat sementara sabagai pengganti orangtua atau  keluarga agar 
dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani maupun 
sosial”. 
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Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum  
1. Aspek Filosofis 

Aspek filosofis terdiri dari: a. Bahwa sejak  merdeka  Negara Indonesia 

merupakan Negara hokum yang menganut hokum positif/tertulis sebagai acuan 

dalam melaksanakan segala aktifitas kehidupan ataupun kepentingan Negara, 

sehingga hokum nasional menjadi prioritas utama dan mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan hokum di Indonesia ; b. Adanya  produk perundang-

undangan hasil kolonial yang mana perlu adanya perombakan total atau 

pembaharuan produk perundang-undangan yang baru ciptaan rakyat Indonesia 

sendiri tanpa bergantung dengan produk hokum colonial yang suda h tidak sesuai 

dengan perkembangan jaman bahkan tidak bisa diterapkan dikehidupan 

masyarakat Indonesia sekarang; c) Beranjak dari jaman orde lama hingga jaman 

reformasi kekerasan demi kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi. Yang 

mana  anak seharusnya menjadi tunas masa depan bangsa, penentu cita -cita bangsa 

di hari esok. Dimana didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak asasi 

sebagai manusia seutuhnya. Sehingga Negara Indonesia perlu menjamin atas 

kesejahteraan warganegaranya dalam hal ini khususnya anak, dan melindungi hak 

anak yang merupakan hak asasi manusia; d) Perlindungan anak dalam segala 

bidang kehidupan merupakan tanggungjawab Negara, sehingga untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan peraturan 

perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya secara konkrit dan spesifik 

terkait tentang anak.  
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2. Aspek sosiologis 

Sosiologi merupakan  ilmu yang mempelajari fakta sosial yakni cara 

bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap 

individu. Dalam konteks terkait mengapa anak perlu mendapat perlindungan 

hokum dapat ditinjau dari aspek sosiologi, dengan pengertian bahwa anak adalah 

pribadi yang belum mampu dibebani kewajiban untuk melakukan perlindungan. 

Karena anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam 

kehidupannya, dimana didalam tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang 

tua. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai 

status social lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, hal 

ini disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai 

wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa bahkan keterbatasan secara 

biologis maupun psikis sehingga anak tidak mampu memperjuangkan apa yang 

menjadi haknya secara maksimal.karena secara fisik anak masih bergantung 

kepada orang dewasa lainnya. 

3. Aspek Yuridis 

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia  sebagai negara yang 

telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, 

bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi  

yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi Hak-Hak Anak 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the 

Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak 

sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh sebab itu, pemerintah 
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memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-

kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan 

peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut. 

Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam 

perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  

4. Anak dalam Aspek Hukum  

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan 

perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku 

penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan 

pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status 

hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.  

5. Perlindungan Anak  

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera.  

6. Kedudukan Hukum Anak yang berhadapan Hukum 

Prinsip kesamaan hak antara anak  dan orang dewasa dilatar belakangi 

oleh unsur internal dan ekternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur 

internal pada diri anak, meliputi: (a) bahwa anak tersebut merupakan subjek 

hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, ana k juga 

digolongkan sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-
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undangan. (b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang 

anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang 

diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan 

hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum 

untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau 

untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai 

subjek hukum yang normal. Sedangkan, unsur eksternal pada diri anak, meliputi:  

a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equaliy before the law), 

memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu 

untk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum 

sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 

kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 

bersangkutan; b) Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang 

timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. 5 

Menurut penulis, kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum 

dilandasi pertimbangan bahwa anak adalah makhluk Tuhan dengan segala 

keterbatasan biologis dan psikisnya yang belum mampu memperjuangkan segala 

sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, penyebabnya dikarenakan  masa 

depan bangsa tergantung dari masa depan dari seorang anak. Oleh karena itu, anak 

sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi 

kesejahteraan anak itu sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlunya anak mendapatkan 

perlindungan hukum, penulis dapat mengkaji bahwa dalam mewujudkan 
                                                                 

5Wadong, Maulana Hassan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: 
PT. Gramedia Indonesia, hal. 4 & 5 
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perlindungan anak yang berkualitas, diperlukan akomodir dan intervensi faktor-

faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan hidup 

manusia pada jaman modern seperti saat ini. Dalam hal ini setiap jaman memiliki 

standar perlindungan anak tersendiri, yang disepakati secara luas dengan mengacu 

pada nilai-nilai yang universal.  

Dapat dilihat dalam fase kehidupan bangsa Indonesia, telah menunjukkan 

bahwa pembangunan nasional yang panjang, telah berhasil meningkatkan taraf   

hidup dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari proes peningkatan kualitas 

manusia Indonesia seutuhnya, hal ini akan berkaitan pula dengan pemberian 

perlindungan anak yang meningkat.  

 
Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan 
Perlindungan Kepada Anak Korban KDRT Menurut UU Perlindungan 
Anak dan UU PKDRT 

 
Peran aparat penegak hukum terkait anak yang bermasalah dengan hukum 

yang diimplementasikan pada UU No.23 Tahun 2002 pasal dapat disimpulkan:        

a) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, b) Perlakuan atas 

anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, c) Penyediaan 

petugas pendamping khusus anak sejak dini,  d) Penyediaan sarana dan prasarana 

khusus, e) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak, f) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan hukum, g) Pemberian jaminan untuk mempe rtahankan 

hubungan dengan orang tua atau keluarga, h) Perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, i) Perlindungan 

melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, j) Upaya 
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perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi, dan k. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban 

dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas 

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 

Peran aparat kepolisian berdasarkan UU PKDRT  sebagai berikut ini:  1) 

Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas 

peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian 

advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu 

memberikan solusi yang tepat untuk korban, 2) Melakukan mediasi ataupun 

negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat 

menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta memberi 

masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hukum 

yang terjadi, 3) Menda mpingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan 

melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum 

karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat 

penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. 

Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak 

stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan 

apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh 

pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat 

meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana , 4) Advokat dalam hal 

pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama 
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penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang 

didapat lebih akurat. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Pertama , profil perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencakup segala aspek yang berkaitan 

dengan kesehatan anak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pergaulan sosial di 

masyarakat, agar anak terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan 

kesehatannya.  

Kedua, perlunya Anak  Mendapatkan Perlindungan Hukum.  Anak sebagai 

bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita -cita perjuangan 

bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 menjelaskan 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.  

Ketiga, peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam 

Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT  Menurut  UU 

Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai 

korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan 
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hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti 

permulaan; pemberian bantua n lain berupa pelayanan kesehatan; upaya 

rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU 

Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-

sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, 

agar masyarakat le bih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak. 

 

SARAN 
 

Pertama , perlu adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, 

pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan 

perlindungan, mengingat perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya 

bersifat teoritis tetapi dalam pelaksanaannya korban tidak mendapat perlindungan 

yang layak.  

Kedua, perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami 

trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah 

sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban.  

Ketiga, diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dalam peng-

implementasian Undang-Undang PKDRT ini dapat berperan aktif dan bekerja 

dengan maksimal agar dapat meminimalisir tindak pidana KDRT dan korban 

KDRT memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan apapun.  
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