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Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

Modul ini penulis persembahkan kepada para peserta 

yang telah berpartisipasi dalam pengembangan modul ini 
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KATA PENGANTAR

Permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak selalu menjadi 
perbincangan serius, dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan bangsa 
Indonesia, dan bahkan menjadi sorotan internasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional 
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 di Indonesia menunjukkan bahwa pada 
kelompok anak  usia 13 – 17 tahun, 62% anak perempuan dan 61,7% anak laki-laki yang 
mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Jumlah ini mengindikasikan bahwa 
banyak anak Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan dan di antaranya pun telah 
masuk ke ranah hukum sehingga dapat beresiko terhadap proses tumbuh kembang mereka. 
Oleh karena itu penting untuk memastikan keselamatan anak selama dalam proses hukum.

Modul ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perumusan kebijakan 
keselamatan anak pada pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak (UPTD PPA) dan Aparat Penegak Hukum di seluruh Indonesia dalam melaksanakan 
penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kebijakan keselamatan anak adalah suatu 
dokumen internal sebuah organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan 
untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak.

Sistematika modul disusun secara sistematis menjelaskan langkah demi langkah 
penyampaian materi agar dapat membantu fasililator dalam memfasilitasi pelatihan. 
Metode pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang digunakan pada modul ini, 
diharapkan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif.

Tim Penyusun

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan 
“Modul  Kebijakan Keselamatan Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak” ini dapat diselesaikan pada waktunya. Modul ini disusun oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang 
Perlindungan Anak bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Modul pelatihan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan keselamatan 
anak oleh internal lembaga Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Penyedia Layanan 
Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan keamanan bagi anak dan 
mengurangi risiko anak mengalami kekerasan selama berada dalam proses hukum.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
Tim Penyusun dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan  modul pelatihan 
ini, besar harapan ketersediaan panduan ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan 
perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 

SAMBUTAN

Jakarta, Agustus 2019
Deputi Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak R.I. 

Nahar, M.Si.
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¹   Simfoni KPPPA tahun 2019. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. Diakses pada 4 Mei 2019 pukul 15.11 WIB.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus per Tahun”, http://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-

per-tahun (diakses pada 08 Juni 2018 pukul 21.45 WIB)

DASAR PEMIKIRAN

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu isu perlindungan anak yang 

menjadi fokus perhatian Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kejaksanaan, 

dan Kehakiman. Lahirnya Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dianggap sebagai momentum kemajuan Pemerintah Indonesia dalam 

melindungi anak khususnya dalam proses hukum yang dilakukan oleh para Aparat Penegak 

Hukum (APH).

Terdapat beberapa fakta mencengangkan tentang situasi perlindungan anak di Indonesia. 

Dari segi jumlah, selama kurun waktu tahun 2019, berdasarkan data dari Simfoni PPA 

menyatakan bahwa sebanyak 1.655 kasus kekerasan terjadi pada individu usia 0-17 tahun.¹ 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat dalam kurun waktu 2012-2016, 

jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia mencapai angka hampir 7000 kasus.² 

Jumlah ini mengindikasikan bahwa banyak anak Indonesia yang telah menjadi korban 

kekerasan dan di antaranya pun telah masuk ke ranah hukum sehingga dapat beresiko 

terhadap proses tumbuh kembang mereka menjadi seorang dewasa. Mulai dari 

keengganan untuk berekspresi, hingga rasa traumatis yang mendalam.
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LANDASAN HUKUM

1. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 20 November 1989;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 

Anak juga perlu dilihat sebagai korban kekerasan walaupun ia adalah seorang anak 

berkonflik dengan hukum. Ada kemungkinan bahwa anak yang melakukan kekerasan juga 

memiliki latar belakang mendapat perlakuan kekerasan yang pada akhirnya membuatnya 

menjadi pelaku.

Dari segi kualitas penanganan kasus, riset yang dilakukan oleh KPAI kepada 134 responden 

anak di tahun 2015 menemukan fakta terjadinya pelayanan yang tidak ramah, 44% 

mengalami kekerasan fisik dan verbal dan 23,1% responden mengalami perilaku tidak ramah/ 

tidak sabar selama pemeriksaan polisi.Hal ini perlu menjadi perhatian sebab berarti anak 

dapat memiliki resiko terdampak kekerasan berulang. Belum lagi juga adanya fakta di 

lapangan ketika kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat tertangani hingga tuntas 

karena adanya ancaman terhadap korban, tekanan sosial, ataupun tenaga pendamping 

yang terbatas.

Fakta tersebut mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Yayasan 

Sayangi Tunas Cilik untuk menyusun sebuah panduan lokalatih kebijakan keselamatan anak 

bagi para Aparat Penegak Hukum, Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan serta pihak 

lainnya. Kebijakan keselamatan anak adalah suatu dokumen internal sebuah organisasi yang 

menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa organisasi 

tersebut aman bagi anak. Lokalatih ini diselenggarakan untuk mendorong disusunnya 

kebijakan keselamatan oleh internal lembaga APH untuk memastikan bahwa organisasi 

mereka aman bagi anak dan mengurangi risiko ABH terpapar lebih jauh pada risiko 

kekerasan selama berada dalam proses hukum.
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MATERI LOKALATIH

Materi latihan di setiap sesinya tersaji dalam tabel di bawah ini.

SESI INDIKATOR KEBERHASILAN

2

Materi 
Pokok

Sub Materi 
Pokok

1. Peserta dapat menyebutkan definisi anak.

2. Peserta dapat menyebutkan hak-hak anak beserta 
prinsip hak anak.

3.  Peserta dapat mendeskripsikan sistem ekologi 
anak.

2 x 45 menit

Mengenal 
Anak

1. Definisi Anak
2. Hak dan Prinsip 

Hak Anak
3. Ekologi Anak

Kekerasan 
terhadap 

Anak

1. Mengingat kembali 
kekerasan terhadap 
anak

2. Mengidentifikasi 
pelaku kekerasan 
terhadap anak

1 x 45 menit

1. Peserta dapat mendeskripsikan kembali tentang 
kekerasan terhadap anak dan bagaimana 
dampaknya bagi anak

2. Peserta menjelaskan tipologi pelaku kekerasan 
terhadap anak.

1

3 2 x 45 menit

1. Peserta dapat mendeskripsikan praktik upaya 
pemenuhan hak-hak ABH.

2. Peserta dapat mendemonstrasikan bagaimana 

kolaborasi antar lembaga dalam penanganan 

ABH.

3. Peserta dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip 

bekerja dengan anak.

Kolaborasi 
Antar 

Lembaga

1. Anak Berhadapan 
Dengan Hukum

2. Kolaborasi antar 
lembaga

3. Prinsip bekerja 
dengan anak

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5248);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332);

TUJUAN UMUM

Setelah mengikuti Lokalatih ini diharapkan peserta mampu:

1. Menjelaskan kebijakan keselamatan anak dalam proses penanganan kasus anak.

2. Mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan sebagai pelaksana UPTD PPA dan 

lembaga yang terkait penanganan kasus anak dalam melaksanakan fungsi dan tugas 

pendampingan ABH dengan menggunakan prinsip-prinsip Kebijakan Keselamatan Anak.

Selama ini belum semua lembaga memiliki kebijakan keselamatan anak, yang seharusnya 

menjadi salah satu prinsip dasar ketika bekerja dengan anak. Selain itu, karena lokalatih ini 

diikuti oleh berbagai lembaga yang menangani kasus anak bersama UPTD PPA, maka 

diharapkan terjalin komunikasi dan ke depannya akan muncul bentuk-bentuk kolaborasi 

antar lembaga yang memudahkan kerja bersama serta tetap memegang kepentingan 

terbaik anak sebagai prioritas utama. 

Untuk melengkapi kebutuhan kapasitasi pelaksana UPTD PPA dan lembaga terkait lainnya, 

lokalatih ini akan diikuti dengan pelatihan lain yaitu pelatihan dukungan psikososial .
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d. Sehat jasmani dan rohani. Apabila selama mengikuti lokalatih, peserta mengalami 

sakit/gangguan kesehatan (fisik), penyelenggara hanya menyediakan obat-obatan 

yang sifatnya ringan/umum.

e. Bersedia mengikuti semua proses pembelajaran dengan prosentase kehadiran 100%.

f. Menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku selama mengikuti lokalatih

g. Bersedia menandatangani etika bekerja dengan anak.

NARASUMBER/FASILITATOR

Ketentuan mengenai Narasumber/fasilitator diatur sebagai berikut:

1. Narasumber dan Fasilitator 

a.  Narasumber

Narasumber pada Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak meliputi:

1) Master of Trainer/ Penyusun Modul

2) Pejabat Struktural Eselon I dan/atau II di lingkungan Kementerian dan Lembaga.

b.  Fasilitator

Fasilitator pada Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak meliputi:

1)  Master of Trainer/ Penyusun Modul

2)  Pihak terkait yang ditunjuk oleh penyelenggara yang mempunyai pengalaman 

terkait dengan penanganan kasus minimal 5 tahun.

PESERTA

Ketentuan mengenai peserta sebagai berikut:

1. Jumlah peserta

a. Jumlah peserta dalam 1 kelas sebanyak 25-30 orang.

b. Mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan.

2. Persyaratan:

a. Bekerja dengan isu anak dan ditugaskan oleh atasan.

b. Supervisor, Pekerja Sosial/Pendamping

c. Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditetapkan (pas foto, mengisi formulir 

biodata)

SESI INDIKATOR KEBERHASILAN Materi 
Pokok

Sub Materi 
Pokok

1. Peserta dapat mendeskripsikan definisi dan 

tujuan kebijakan keselamatan anak

2. Peserta dapat membedakan kasus perlindungan 

anak dan kasus keselamatan anak

3. Peserta dapat mengaplikasikan langkah-langkah 

kebijakan keselamatan anak

3 x 45 menit

Kebijakan
Keselamatan

Anak

1. Perkenalan tentang 
kebijakan keselamatan 
anak;

2. Perbedaan kasus 
Perlindungan Anak dan 
Keselamatan Anak 

3. Langkah kebijakan 
perlindungan anak:

1) Penyadaran
2) Pencegahan
3) Pelaporan
4) Penanganan

4
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3. Curah pendapat

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat, informasi, ataupun 

pengalaman dari para peserta. Poin-poin yang dihasilkan dari kumpulan informasi 

tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut ataupun 

kesimpulan.

4. Diskusi berpasangan

Metode ini dilakukan secara berpasangan (2 orang). 

Bersama masing-masing pasangan yang ditentukan 

oleh fasilitator ataupun ditentukan sendiri, para 

peserta saling bertukar informasi, pikiran dan 

pengalaman untuk dapat lebih memahami topik 

yang telah ditentukan fasilitator.

5. Diskusi kelompok

Metode ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bersama kelompok yang ditentukan 

oleh fasilitator ataupun ditentukan sendiri, para peserta saling bertukar informasi, 

pikiran dan pengalaman untuk dapat lebih memahami topik yang telah ditentukan 

fasilitator.

6. Studi kasus

Peserta akan menganalisis sebuah peristiwa yang terjadi ataupun situasi yang 

diberikan oleh fasilitator. Hasil analisis tersebut dijadikan kesepakatan bersama di 

masing-masing kelompok.

7. Simulasi/ Role play

Dalam metode ini, peserta diberikan sebuah situasi yang mana meminta mereka untuk 

2. Penentuan dan Penugasan Narasumber dan Fasilitator:

a. Narasumber

Penentuan narasumber ditentukan oleh lembaga penyelenggara

b. Fasilitator

Ditentukan oleh pihak penyelenggara

METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan pada Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak 

menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang menekankan 

pada partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman peserta. Proses pembelajaran 

menggunakan metode yang bervariatif sehingga dapat saling melengkapi, antara lain:

1. Ceramah

Fasilitator memberikan penjelasan secara lisan tentang materi kepada para peserta. 

Dalam metode ini fasilitator dapat menggunakan alat bantu berupa slide presentasi 

ataupun media pembelajaran lain yang telah disiapkan.

2. Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta mengajukan pertanyaan untuk dapat 

lebih memahami materi yang disampaikan. Dalam 

metode ini tidak menutup kemungkinan dilakukan 

sesama peserta.
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PENGENDALIAN

Pelaksanaan lokalatih agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tercapainya tujuan 

lokalatih yang efektif, efisien dan rasional, maka lokalatih ini ditunjang oleh kegiatan-

kegiatan pengendalian yang berunsurkan:

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang kelangsungan 

aspek-aspek pelaksanaan Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak apakah terdapat 

kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang Lokalatih Kebijakan 

Keselamatan Anak yang berguna bagi bahan masukan dalam pengambilan keputusan 

tentang perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan lokalatih tersebut.

Selama penyelenggaraan lokalatih dilakukan evaluasi, sebagai berikut:

a. Evaluasi untuk mengetahui kemampuan awal (pre test).

b. Evaluasi kepada fasilitator.

c. Evaluasi terhadap penyelenggaraan lokalatih

d. Evaluasi untuk mengetahui kemampuan setelah lokalatih (post test).

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan akhir dari rangkaian penyelenggaraan Lokalatih 

Kebijakan Keselamatan Anak yang dibuat untuk memberikan informasi secara tertulis 

tentang proses dan hasil pelaksanaan lokalatih kepada pihak-pihak terkait.

memecahkan masalah dengan memerankan sebuah peran dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam situasi tersebut. Metode ini bertujuan agar peserta dapat merasakan 

pengalaman langsung dan bersikap sesuai dengan situasi yang ada.

MEDIA PEMBELAJARAN

Proses dan pencapaian tujuan pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran sebagai berikut: laptop/computer, LCD, 

pengeras suara, White board / Flipchart, spidol 110, kertas 

plano, kertas metaplan, masking tape, tali, film/DVD, bola, 

lembar Kerja, dan modul

PENYELENGGARAAN

Waktu

Lokalatih Kebijakan Keselamatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari

Tempat

Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak diselenggarakan di tempat yang ditentukan oleh 

pihak penyelenggara

Dana

Pembiayaan penyelenggaraan Lokalatih Kebijakan Keselamatan Anak dibebankan pada 

penyelenggara.
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BAB II
PANDUAN BAGI FASILITATOR PELATIHAN

SESI 1

MENGENAL ANAK

Ada tiga pesan utama di dalam sesi ini yaitu pertama mengenai definisi anak dan persepsi 

yang berkembang di masyarakat tentang siapa itu anak. Kedua adalah pemahaman hak-hak 

anak secara umum beserta prinsipnya. Ketiga adalah paparan tentang ekologi perlindungan 

anak, di mana peserta diharapkan memahami ekologi ini ketika menghadapi kasus ABH

Sub 
Materi Pokok

Metode
Alat Bantu/

Media
Bahan 
Materi

Peserta dapat 
menyebutkan definisi 
anak

Peserta dapat 
menyebutkan hak-hak 
anak beserta prinsip 
hak anak

Peserta dapat 
mendeskripsikan sistem 
ekologi anak

Definisi anak

Hak dan 

prinsip hak 

anak

Ekologi anak

Ceramah

Curah 

pendapat

Diskusi 

kelompok

Banner 

ekologi 

anak

Bab III, Sesi 1 

Mengenal Anak, 

Hal. 29

Bab IV, Sesi 1 

Mengenal Anak, 

Hal. 81

Tujuan 

Sesi 1 Waktu 2 x 45 menit
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Langkah 3: Ekologi Perlindungan Anak 

1. Lakukan brainstorming dengan peserta, tentang alasan anak harus dilindungi baik dari 

perspektif anak ataupun lembaga tempat mereka bekerja.

2. Jelaskan mengenai ekologi anak dengan menggunakan gambar ekologi anak                

(hal. 35-39).

3. Lakukan diskusi dalam kelompok besar tentang faktor risiko, pelindung, dan daya tahan 

yang dihadapi oleh anak.

Langkah 4: Refleksi 

1. Tanyakan pada peserta apa saja yang sudah dipelajari hari ini.

2. Minta peserta untuk menyebutkan 3 (tiga) hal yang menarik atau sangat penting yang 

mereka dapat dari sesi ini.

3. Minta peserta untuk mempraktikkan apa yang dipelajari pada pekerjaan sehari-hari.

4. Berikan motivasi pada peserta bahwa proses perubahanmemerlukan waktu sehingga 

tidak frustasi jika gagal pada percobaan-percobaan awal.

5. Buka kesempatan untuk memberi ruang diskusi di luar sesi dan tawarkan bacaan-bacaan 

lain untuk menjadi referensi

Langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Definisi Anak 

1. Lakukan diskusi dengan peserta tentang siapa saja yang dapat didefinisikan sebagai 

anak melalui berbagai persepsi, seperti hukum, budaya, komunitas tertentu, lingkungan 

masyarakat yang lebih luas, dan lain-lain.

2. Sampaikan pada peserta definisi anak yang seterusnya dipakai di dalam lokalatih ini (hal. 

29-30).

Langkah 2: Hak Anak dan Prinsip-prinsip Hak Anak 

1. Lakukan diskusi tentang Siapakah Saya? ( hal. 81).

2. Sampaikan bahwa tujuan aktivitas ini adalah untuk mendorong peserta menjadi seorang 

penolong. Sebagai pendamping perlu dipahami bahwa anak yang terlibat dalam kekerasan 

telah mengalami kejadian yang menyedihkan atau berada dalam situasi atau lingkungan 

yang berbahaya, terlepas apapun statusnya apakah sebagai korban, saksi, ataupun pelaku. 

Para pendamping dan petugas yang terkait berperan dalam meminimalisasi resiko 

terulang kembali kejadian atau situasi tersebut. Apapun pekerjaan dan posisinya, tugas 

utama APH, Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan adalah menolong ABH 

terlepas apakah dia korban, saksi, atau anak berkonflik dengan hukum.

3. Sampaikan bahwa salah satu tindakan menolong anak adalah memastikan bahwa hak 

mereka terpenuhi. Lanjutkan dengan menjelaskan tentang hak-hak anak menurut 

Konvensi Hak Anak PBB dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (hal. 30-

33).

4. Sampaikan kepada peserta mengenai empat prinsip hak anak sesuai dengan KHA (hal. 

34-35).
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Langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan adalah:

Langkah 1: Mengenal Kekerasan terhadap Anak dan Pengertiannya 

1. Putarkan video mengenai dampak kekerasan terhadap anak (jika diperlukan).

2. Minta peserta memberikan pendapat mereka mengenai video yang baru saja disaksikan 

dikaitkan dengan tugas mereka.

3. Sampaikan definisi kekerasan (hal. 40-41)

4. Minta peserta mengingat kembali tentang jenis-jenis kekerasan, ciri-ciri anak yang 

mengalami kekerasan, serta dampak kekerasan.

Langkah 2: Mengenali Pelaku Kekerasan Terhadap Anak 

1. Sampaikan tentang l ingkaran kekerasan 

terhadap anak (hal. 50-52).

2. Minta peserta melakukan identifikasi siapa saja 

yang pal ing berpotensi  menjadi  pelaku 

kekerasan terhadap anak dan ciri-cirinya di 

masing-masing jenis-jenis kekerasan.

3. Diskusikan hasil kerja kelompok tersebut.

4. Jelaskan tentang child grooming, pedofilia, dan 

professional perpetrator. (hal. 53-56)

SESI 2

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Ada dua pesan utama di dalam sesi kedua ini. Pertama mengingat kembali kekerasan 

terhadap anak, termasuk kategori kekerasan tersebut, ciri-ciri, dan dampak. Kedua peserta 

akan diajak untuk mengenali pelaku kekerasan terhadap anak. Sangat penting mengenali 

pelaku kekerasan terhadap anak, agar ketika melakukan kegiatan pencegahan kita dapat 

menerapkannya.

Sub 
Materi Pokok

Metode
Alat Bantu/

Media
Bahan 
Materi

Peserta dapat 
mendeskripsikan 
kembali tentang 
kekerasan terhadap anak 
dan bagaimana 
dampaknya bagi anak

Peserta menjelaskan 
tipologi pelaku 
kekerasan terhadap anak 

Mengingat 

kembali 

kekerasan 

terhadap anak 

Mengidentifikasi 

pelaku 

kekerasan 

terhadap anak 

Ceramah

Curah 

pendapat

Diskusi 

kelompok

Aktivitas

pendukung

Bab III, Sesi 2 

Kekerasan 

terhadap Anak 

Hal.40

Bab IV, Sesi 2 

Kekerasan 

terhadap Anak 

Hal. 82

Tujuan 

Sesi 2 Waktu 1 x 45 menit



16 17

Langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan adalah:

Langkah 1: Mengenal Kekerasan terhadap Anak dan Pengertiannya 

1. Putarkan video mengenai dampak kekerasan terhadap anak (jika diperlukan).

2. Minta peserta memberikan pendapat mereka mengenai video yang baru saja disaksikan 

dikaitkan dengan tugas mereka.

3. Sampaikan definisi kekerasan (hal. 40-41)

4. Minta peserta mengingat kembali tentang jenis-jenis kekerasan, ciri-ciri anak yang 

mengalami kekerasan, serta dampak kekerasan.

Langkah 2: Mengenali Pelaku Kekerasan Terhadap Anak 

1. Sampaikan tentang l ingkaran kekerasan 

terhadap anak (hal. 50-52).

2. Minta peserta melakukan identifikasi siapa saja 

yang pal ing berpotensi  menjadi  pelaku 

kekerasan terhadap anak dan ciri-cirinya di 

masing-masing jenis-jenis kekerasan.

3. Diskusikan hasil kerja kelompok tersebut.

4. Jelaskan tentang child grooming, pedofilia, dan 

professional perpetrator. (hal. 53-56)

SESI 2

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Ada dua pesan utama di dalam sesi kedua ini. Pertama mengingat kembali kekerasan 

terhadap anak, termasuk kategori kekerasan tersebut, ciri-ciri, dan dampak. Kedua peserta 

akan diajak untuk mengenali pelaku kekerasan terhadap anak. Sangat penting mengenali 

pelaku kekerasan terhadap anak, agar ketika melakukan kegiatan pencegahan kita dapat 

menerapkannya.

Sub 
Materi Pokok

Metode
Alat Bantu/

Media
Bahan 
Materi

Peserta dapat 
mendeskripsikan 
kembali tentang 
kekerasan terhadap anak 
dan bagaimana 
dampaknya bagi anak

Peserta menjelaskan 
tipologi pelaku 
kekerasan terhadap anak 

Mengingat 

kembali 

kekerasan 

terhadap anak 

Mengidentifikasi 

pelaku 

kekerasan 

terhadap anak 

Ceramah

Curah 

pendapat

Diskusi 

kelompok

Aktivitas

pendukung

Bab III, Sesi 2 

Kekerasan 

terhadap Anak 

Hal.40

Bab IV, Sesi 2 

Kekerasan 

terhadap Anak 

Hal. 82

Tujuan 

Sesi 2 Waktu 1 x 45 menit



18 19

SESI 3

KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sejak tahun 2012 telah menjadi perhatian bagi para 

aktor yang bekerja di isu perlindungan anak. Di tahun tersebut, Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan sebuah produk hukum berupa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA) sebagai acuan bagi APH, Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan 

untuk menjalankan proses hukum bagi anak agar proses hukum dilakukan di luar sistem 

peradilan pidana, atau biasa dikenal dengan istilah keadilan restoratif. APH memegang 

peranan yang penting dalam memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh ABH 

tetap mengedepankan kepentingan terbaik mereka.

Di sesi ini akan dibahas dimensi ABH seperti definisi dan hak-hak yang dimiliki ABH serta 

peran APH, Pekerja Sosial dan Pembimbing kemasyarakatan dalam menangani ABH. Hal ini 

merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan bahwa ketika menangani kasus ABH,  

APH, Pekerja Sosial maupun Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya bekerja untuk 

menegakkan hukum semata tetapi lebih untuk melindungi anak secara utuh.

Langkah 3: Refleksi 

1. Tanyakan pada peserta apa saja yang sudah dipelajari hari ini.

2. Minta peserta untuk menyebutkan 3 (tiga) hal yang menarik atau sangat penting yang 

mereka dapat dari sesi ini.

3. Minta peserta untuk mempraktikkan apa yang dipelajari pada pekerjaan sehari-hari.

4. Berikan motivasi pada peserta bahwa proses perubahan memerlukan waktu sehingga 

tidak patah semangat ketika belum berhasil pada percobaan-percobaan awal.

5. Buka kesempatan untuk memberi ruang diskusi di luar sesi dan tawarkan bacaan-bacaan 

lain untuk menjadi referensi.
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Langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Mengenal Siapakah ABH? 

1. Lakukan kegiatan “Siapakah ABH?” (hal.84)

2. Sampaikan definisi ABH berdasarkan Undang-Undang SPPA 11 tahun 2012 ( hal. 57-58)

3. Lakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi hak-hak yang secara umum dan khusus 

yang dimiliki oleh ABH.

4. Ulas hasil diskusi dengan menyamakan hasil diskusi pada tabel tabel pada hal. 59-60

Langkah 2: Kolaborasi Antar Lembaga 

1. Lakukan kegiatan kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kasus ABH dalam 2 

kelompok besar. Gunakan studi kasus dan 2 (dua) tali berbeda warna media yang sudah 

disiapkan. (hal. 85).

2. Kegiatan juga dipandu dengan diskusi:

a) Apa yang anak rasakan?

b) Apakah sistem pelayanan yang kita miliki sudah cukup ramah anak?

c) Bayangkan apabila dalam sistem tersebut pelayanan masing-masing organisasi juga 

tidak ramah anak, apa yang kira-kira dirasakan dan dipikirkan oleh anak?

3. Sampaikan pada peserta bahwa aktivitas di atas untuk memberi gambaran bagaimana 

sistem penanganan ABH yang selama ini dilakukan berdampak pada situasi yang mungkin 

dihadapi oleh anak selama proses peradilan 

Sub 
Materi Pokok

Metode
Alat Bantu/

Media
Bahan 
Materi

Peserta dapat 
mendeskripsikan 
praktik upaya 
pemenuhan hak-hak 
anak berhadapan 
dengan hukum.

Peserta dapat 
menunjukan peran 
masing-masing dalam 
penanganan ABH

Peserta dapat 
mendemonstrasikan 
bagaimana kolaborasi 
antar lembaga dalam 
penanganan ABH.

Peserta dapat 
mengaplikasikan 
prinsip-prinsip bekerja 
dengan anak.

 

Definisi ABH 

Hak-hak ABH.

Kolaborasi antar

lembaga. 

Prinsip bekerja 

dengan anak.

Ceramah

Curah 

pendapat

Diskusi 

berpasangan

Diskusi 

kelompok.

Studi kasus

Lembar 

pernyata

an hak-

hak ABH

Tali

Bab III, Sesi 3 ABH 

danperan APH 

serta petugas 

kemasyarakatan 

dalam penanganan

ABH, hal. 57

Bab IV, Sesi 3:

ABH dan peran 

APH serta petugas 

kemasyarakatan 

dalam penanganan 

ABH, hal.84

Tujuan 

Sesi 3 Waktu 2 x 45 menit
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SESI 4

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK

Diskusi tentang anak, kekerasan terhadap anak 

kolaborasi antar lembaga ditujukan agar para 

peserta menyadari adanya kebutuhan kebijakan 

keselamatan anak untuk melindungi anak di dalam 

l i n g k u n g a n  o r g a n i s a s i  m e r e k a . K e b i j a k a n 

keselamatan anak disusun dan diberlakukan untuk 

menghindarkan anak terdampak pada risiko 

kekerasan yang dapat terjadi selama berada dalam 

penanganan.

Hampir semua lembaga baik lembaga pemerintah, non pemerintah, atapun penegak hukum 

sudah memiliki kode etik yang mengatur bagaimana staf atau petugas harus bersikap dan 

berperilaku. Namun, sebuah kebijakan yang mengatur khusus tentang bagaimana bersikap 

dan berperilaku terhadap anak, serta melaporkan dan merespon kekerasan terhadap anak 

di wilayah internal lembaga masih terbatas. Di sesi ini, peserta akan dikenalkan dan 

berdiskusi tentang kebijakan keselamatan anak. Mulai dari tujuan kebijakan keselamatan 

anak, langkah-langkah, bagaimana melapor dan merespon, serta contoh kode etik bekerja 

dengan anak sebagai bagian dari komponen kebijakan perlindungan anak.

Langkah 4: Prinsip-prinsip Kunci Bekerja dengan Anak 

1. Sampaikan pada peserta tentang hasil riset KPAI 

tahun 2015 (hal. 67-70).

2. Sampaikan kepada peserta prinsip-prinsip kunci 

bekerja dengan ABH berdasarkan NICHD 

Protocol (hal. 71-73).

Langkah 5: Refleksi 

1. Tanyakan pada peserta apa saja yang sudah dipelajari hari ini.

2. Minta peserta untuk menyebutkan 3 (tiga) hal yang menarik atau sangat penting yang 

mereka dapat dari sesi ini

3. Minta peserta untuk mempraktikkan apa yang dipelajari pada pekerjaan sehari-hari.

4. Berikan motivasi pada peserta bahwa proses perubahan memerlukan waktu sehingga 

patah semangat jika belum berhasil pada percobaan-percobaan awal.

5. Buka kesempatan untuk memberi ruang diskusi di luar sesi dan tawarkan bacaan-bacaan 

lain untuk menjadi referensi.
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Langkah-langkah dan proses yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Perkenalan tentang kebijakan keselamatan anak 

1. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang kebijakan keselamatan anak? 

Apakah memiliki kebijakan keselamatan anak? Bagaimana penerapannya? Peserta yang 

telah membawa dokumen kebijakan keselamatan anak diajak untuk bersama menilai 
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4. Berikan motivasi pada peserta bahwa proses perubahan memerlukan waktu sehingga 

tidak putus asa jika belum berhasil pada percobaan-percobaan awal.

5. Buka kesempatan untuk memberi ruang diskusi di luar sesi dan tawarkan bacaan-bacaan 

lain untuk menjadi referensi.

Langkah 3: Komponen-komponen di kebijakan keselamatan anak 

1. Jelaskan secara umum 4 (empat) komponen dalam kebijakan keselamatan anak (hal. 76-

77)

2. Lakukan kegiatan diskusi 3-4 kelompok 

u n t u k  p e s e r t a  m e m b e d a h  k a s u s 

keselamatan anak yang fokus pada 

pembuatan laporan (mengacu pada 

contoh form laporan hal .  90)  dan 

mekanisme penanganan.

3. Sampaikan pentingnya mengadopsi standarisasi nasional untuk menilai apakah sebuah 

organisasi menciptakan sebuah budaya, mengadopsi strategi dan melakukan aksi untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anak dari kekerasan: Contoh 10 (sepuluh) 

standar yang dimiliki Pemerintah Australia (hal. 78-79)

4. Sampaikan tentang kebijakan whistleblowing (hal. 79)

5. Berikan contoh kode etik bekerja dengan anak (hal. 91)

6. Homework untuk tindak lanjut: menyusun kode etik dan mekanisme penanganan 

pelanggaran childsafeguarding.

Langkah 4: Refleksi 

1. Tanyakan pada peserta apa saja yang sudah dipelajari hari ini.

2. Minta peserta untuk menyebutkan 3 (tiga) hal yang menarik atau sangat penting yang 

mereka dapat dari sesi ini

3. Minta peserta untuk mempraktikkan apa yang dipelajari pada pekerjaan sehari-hari.
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BAB III
BAHAN BACAAN

SESI 1

MENGENAL ANAK

Sesi ini berisi penjelasan beberapa hal berikut yaitu:

- Definisi anak menurut berbagai aturan dan 

definisi anak yang seterusnya akan menjadi 

acuan di dalam lokalatih ini.

- Hak-hak yang melekat pada setiap anak.

- Prinsip-prinsip hak anak.

- E k o l o g i  p e r l i n d u n g a n  a n a k  b e s e r t a 

penjelasannya.

Definisi Anak

Anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam 

kandungan. Di Indonesia sendiri, definisi anak tersebut diadopsi di dalam UU Perlindungan 

Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen UU Perlindungan Anak
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas mengawasi pemerintah maupun 

masyarakat dalam rangka pemenuhan hak anak.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak maka hak anak dapat dikategorikan menjadi 31 hak. Dari 31 hak tersebut, 

terdapat 4 (empat) kelompok hak yang mendasari yaitu:

Hak hidup adalah hak yang paling mendasar 

bagi pemenuhan hak lainnya. Hak hidup 

berarti setiap anak harus dihargai, dilindungi, 

dan dipenuhi hak nya terkait kelangsungan 

hidupnya seperti: hak atas hidup yang layak, 

hidup bersama keluarga dan identitas. Tanpa 

pemenuhan hak ini, hampir dapat dipastikan 

bahwa hak-hak lain pun sangat sulit untuk 

terpenuhi.

Hak tumbuh kembang berarti setiap anak 

b e r h a k  u n t u k  b e r t u m b u h  d a n 

mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya secara utuh. Yang termasuk dalam 

kelompok hak ini  seperti:  hak untuk 

beribadah menurut agamanya, pendidikan, 

kesehatan dan nutrisi ,  bermain, dan 

mendapatkan kasih sayang dari orangtua.

Hak perlindungan berarti setiap anak berhak 

untuk mendapatkan perlindungan dari 

berbagai bentuk kekerasan dantindak 

kejahatan. Beberapa contoh yang termasuk 

dalam golongan hak ini seperti: hak untuk 

mendapatkan perlindungan dari perlakuan 

kejam, hukuman, dan perlakuan tidak 

manusiawi, mendapatkan perlindungan dari 

eksploitasi seksual, dan mendapatkan 

perlindungan dalam situasi darurat.

Hak partisipasi berarti setiap anak berhak 

mendapatkan kesempatan untuk terlibat 

secara sadar dan penuh atas hal-hal yang 

berkaitan dengan hidupnya yang disesuaikan 

dengan usia dan tingkat perkembangan 

masing-masing anak. Beberapa contoh hak 

yang didasari hak ini adalah hak untuk 

mendapatkan informasi,  menyatakan 

pendapat,  dan berpart is ipas i  da lam 

musyawarah rencana pembangunan 

(musrembang) di wilayah tempat tinggalnya.

Hak Hidup1

Hak Partisipasi4
Hak Perlindungan3

Hak Tumbuh Kembang2

Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.

Status seseorang sebagai anak juga tetap melekat apapun status perkawinannya. Seorang 

individu yang telah menikah namun belum berusia 18 tahun harus tetap diperlakukan 

sebagai seorang anak yang masih memerlukan kebutuhan dan perhatian khusus. Demikian 

pula jika sebelum berusia 18 tahun seseorang telah melahirkan, dia tetap harus dimaknai 

sebagai anak.

Pada daerah-daerah tertentu orang dewasa sering kali menganggap ketika anak tumbuh 

menjadi berukuran sama dengan orang dewasa pada umumnya, atau jika terpaksa mereka 

bekerja dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, maka anak tersebut dianggap 

sudah dewasa. Hal ini harus diluruskan dan dikembalikan pada definisi anak sesuai dengan 

UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak PBB.

Hak-hak Anak

Hak Anak adalah hak-hak asasi yang melekat pada setiap anak, dan hak ini berfungi sebagai 

dasar bangunan dari budaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Gagasan mengenai hak anak dituangkan melalui Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989 

yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan disahkan pada tanggal 20 November 1989 yang 

berisi 54 pasal. KHA diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 

1990.

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan mulai 

berlaku sejak bulan Oktober 1990. Sebagai bentuk respon terhadap KHA ini, Indonesia 

mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan membentuk 
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23. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual.

24. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan.

25. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak .

26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok 

minoritas/kelompok adat terpencil

27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau keadaan yang menurut 

sifatnya belum layak dilihat anak.

28. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam situasi genting/darurat.

29. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi/orang yang 

terusir/tergusur.

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,jika mengalami konflik hukum.

31.  Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam konflik konflik bersenjata atau 

konflik sosial.

Berangkat dari keempat kelompok hak dasar tersebut, terdapat 31 hak yang tertuang dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain yaitu:

1. Hak untuk bermain

2. Hak untuk berkreasi

3. Hak untuk berpartisipasi

4. Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

5. Hak untuk bebas beribadah menurut agamanya

6. Hak untuk bebas berkumpul

7. Hak untuk bebas berserikat

8.  Hak untuk hidup dengan orang tua

9.  Hak untuk kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang

10.  Hak untuk mendapatkan nama

11.  Hak untuk mendapatkan identitas

12.  Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan

13.  Hak untuk mendapatkan pendidikan

14.  Hak untuk mendapatkan informasi

15.  Hak untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi

16.  Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

17.  Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.

18.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.

19.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.

20. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam,hukuman,dan perlakuan 

tidak manusiawi.

21.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik.

22. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan, perdagangan atau 

trafficking



32 33

23. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual.

24. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan.

25. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak .

26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok 

minoritas/kelompok adat terpencil

27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau keadaan yang menurut 

sifatnya belum layak dilihat anak.

28. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam situasi genting/darurat.

29. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi/orang yang 

terusir/tergusur.

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,jika mengalami konflik hukum.

31.  Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus,dalam konflik konflik bersenjata atau 

konflik sosial.

Berangkat dari keempat kelompok hak dasar tersebut, terdapat 31 hak yang tertuang dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain yaitu:

1. Hak untuk bermain

2. Hak untuk berkreasi

3. Hak untuk berpartisipasi

4. Hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

5. Hak untuk bebas beribadah menurut agamanya

6. Hak untuk bebas berkumpul

7. Hak untuk bebas berserikat

8.  Hak untuk hidup dengan orang tua

9.  Hak untuk kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang

10.  Hak untuk mendapatkan nama

11.  Hak untuk mendapatkan identitas

12.  Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan

13.  Hak untuk mendapatkan pendidikan

14.  Hak untuk mendapatkan informasi

15.  Hak untuk mendapatkan standar kesehatan paling tinggi

16.  Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

17.  Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.

18.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.

19.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.

20. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam,hukuman,dan perlakuan 

tidak manusiawi.

21.  Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik.

22. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan, perdagangan atau 

trafficking



34 35

mensyaratkan bahwa negara harus berperan sebagai pihak yang aktif mengidentifikasi 

setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang memerlukan pelindungan 

khusus.

3. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak untuk hidup melekat pada setiap anak sejak ia dalam kandungan dan kewajiban 

negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak, artinya pemerintah harus memberikan dukungan program perkembangan anak 

secara fisik, mental spiritual, moral psikologis dan sosial.

4. Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Partisipasi)

Pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan usia 

dan tingkat kematangannya. Partisipasi anak ini sangat 

penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh orang dewasa karena akan berdampak pada 

kehidupan setiap anak baik sebagai individu maupun 

sebagai kelompok.

Ekologi Perlindungan Anak

Mengapa anak harus dilindungi?

Dari perspektif anak, mereka masih bergantung pada orang dewasa. Kemampuan 

berpikir anak juga berbeda dengan orang dewasa. Mereka sering tidak mengungkapkan 

apa yang sedang dialami dan rasakan, sehingga sangat bergantung pada orang dewasa 

untuk mengenali dan merespon kebutuhannya.

Prinsip-prinsip Hak Anak

Prinsip hak anak merupakan pedoman dasar yang harus menjadi pertimbangan bagi 

siapapun dalam upaya menghargai (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) 

hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam 

semua tindakan yang menyangkut anak. Artinya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh 

lembaga publik atau swasta yang berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial, 

institusi peradilan, badan administratif maupun legislatif harus mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak. Semua lembaga negara harus menerapkan prinsip ini 

secara sistematis untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan 

terbaik anak dapat terakomodasi dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.

2. Non Diskrimisasi

Prinsip non diskriminasi berarti bahwa hak-hak yang diatur dalam KHA dan Undang-

Undang berlaku bagi setiap anak tanpa diskriminasi apapun seperti disabilitas, gender, 

suku, ras, agama, dan lain-lain. Anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan perlindungan dari berbagai macam tindak kekerasan. Prinsip ini juga 
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Gambar 1. Lingkaran sistem ekologi perlindungan anak
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Tahan

korban kekerasan seksual menjadi pelaku di kemudian hari karena tidak pernah ada 

intervensi psikososial untuk “menyembuhkan” anak. Anak yang berkonflik dengan 

hukum yang tinggal dalam penahanan orang dewasa seringkali belajar kejahatan dari 

orang dewasa sehingga justru “semakin ahli dalam melakukan kejahatan”.

Berikut adalah lingkaran ekologi perlindungan anak untuk memberi gambaran siapa saja 

aktor-aktor yang harus terlibat aktif di dalam upaya perlindungan anak.

Melindungi anak berarti kita juga berupaya untuk melindungi profesi kita. Penegak 

hukum memiliki mandat untuk melindungi dan melayani masyarakat, hal ini tidak 

terkecuali dan khususnya bagi anak. Perlindungan anak perlu untuk tidak hanya dilihat 

sebagai “tugas” yang dimiliki oleh lembaga tempat kita bekerja tetapi perlu lebih jauh 

dilihat sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan terbaik mereka sebagai 

individu yang utuh yang memiliki hak-hak dan kebutuhan khusus selayaknya orang 

dewasa yang memiliki hak dan kebutuhan khusus antara satu dengan lain.

Sistem Ekologi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi². Perlindungananak bertujuan untuk 

mencegah, merespon, dan menyelesaikan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan 

kejahatan yang dialami oleh anak-anak dalam berbagai keadaan dimulai dari anak, 

keluarga, hingga masyarakat dan pemerintah.

Aparat penegak hukum dan petugas kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat 

luas. Peran dan tanggung jawab APH, Pekerja Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan 

dalam melindungi anak sangatlah besar, khususnya untuk anak-anak yang terlibat dalam 

permasalahan yang mengharuskan masuk ke ranah hukum untuk menyelesaikannya.

Anak-anak yang sedang atau telah terlibat dalam kekerasan memiliki tingkat kerentanan 

yang lebih tinggi untuk terlibat kembali dalam rantai kekerasan daripada anak-anak yang 

tidak terlibat. Sebagai contoh dalam beberapa kasus, ditemukan anak yang menjadi 

² Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, Pasal 1.
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Orangtua/
Pengasuh

Orang tua 
melakukan 
kekerasan 
terhadap 
anak 

Rumah tangga 
harmonis

 

Hubungan baik dengan 
orangtuanya

Mendapatkan pelatihan 
pengasuhan anak

Hubungan stabil 
dengan pasangan

Kelekatan yang baik 
dengan anak

Pekerja 
Sosial

Kasus anak 
tidak 
terselesaikan 
dengan baik

Pekerja sosial memiliki 
kemampuan yang baik 
dalam menangani kasus

Pekerja sosial 
mengetahui kode etik 
pekerjaan sosial

Strandar Operasional 
Prosedur (SOP) dan sistem 
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optimal

Adanya kerjasama yang 
baik antara anak, keluarga, 
dan peksos

Penegak 
hukum

Kasus anak 
ditangani 
dengan 
tidak ramah 
anak

Personil penegak 
hukum memiliki 
kesadaran yang 
tinggi untuk 
melindungi anak

Adanya mekanisme 
pelayanan ramah 
anak

Adanya UU SPPA yang 
telah tersosialisasikan 
dengan baik dan 
diimplementasikan

Adanya petunjuk 
pelaksanaan tentang 
mekanisme pelayanan 
ramah anak

Komponen  Faktor 
Risiko 

Faktor 
Daya Tahan 

Faktor-faktor
perlindungan

Tabel contoh komponen faktor resiko, faktor daya tahan, danfaktor perlindungan

Anak 
menjadi 
anti sosial

Kemampuan
sosial yang 
baik atau 
banyak teman

Lingkungan tempat anak  tinggal mampu 
menerima anak dengan baik.

Anak memiliki 
kepercayaan 
diri yang baik

Keluarga dan pekerja sosial telah menyiapkan 
upaya reintegrasi sebelum anak kembali ke 
sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya.

Anak 
mengalami 
stres 
berke-
panjangan

Anak mau 
meng-
ungkapkan 
kekhawatir-
annya

Anak 
Berhadapan 

dengan 
Hukum

Orangtua memberikan kasih sayang yang cukup

Pekerja sosial rutin melakukan kunjungan 
rumah untuk memeriksa keadaan anak.

Orangtua dan pekerja sosial mendampingi anak 
ke psikolog (ketika diperlukan).

Adanya komunitas hobi yang dapat diikuti oleh 
anak.

Orangtua mendukung anak menjalankan 
hobinya.

Faktor risiko dapat dipahami sebagai bahaya atau konsekuensi apa saja yang akan di hadapi 

di masa depan oleh anak ataupun komponen lain (dalam hal ini adalah APH) jika tidak 

melindungi anak, memiliki kebijakan keselamatan anak, ataupun isu lain dalam penanganan 

ABH. Faktor daya tahan didefinisikan sebagai faktor internal yang akan menjadi penguat 

bagi anak itu sendiri ataupun APH yang akan menjauhkan dari risiko tersebut. Faktor 

perlindungan diartikan sebagai aspek-aspek dari eksternal yang akan mengurangi risiko dan 

juga meningkatkan faktor daya tahan.
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Sering kali ditemukan anak yang mengalami satu jenis kekerasan juga mengalami kekerasan 

yang lain. Contohnya, anak korban kekerasan fisik dia juga mengalami kekerasan psikis; anak 

jalananyang hidup nomaden di jalanan seringkali mengalami kekerasan ganda yaitu fisik, 

penelantaran, psikis, bahkan ada pula yang mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di manapun, termasuk di rumah, sekolah, lingkungan 

atau di lembaga di mana anak tinggal.

Dampak dari kekerasan terhadap anak berbeda-beda dan tidak semua dapat langsung 

dilihat oleh orang lain. Pada kasus yang terburuk anak sampai frustasi dan memiliki 

keinginan untuk melakukan bunuh diri.

Setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak terhadap perkembangan psikologis, 

emosional dan terkadang fisik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Kategorisasi kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak termasuk di dalam salah satu pelanggaran terhadap perlindungan 

anak. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi lima jenis yaitu:

a. Kekerasan fisik

b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran anak

e. Eksploitasi anak

Kekerasan terhadap anak di atas dapat tumpang tindih satu sama lain. Anak-anak yang 

menjadi korban kekerasan jarang sekali hanya mengalami satu jenis kekerasan di dalam 

hidupnya.

SESI 2

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Sesi ini berisi bahan-bahan bacaan kekerasan terhadap anak, terdiri atas definisi kekerasan 

terhadap anak, kategorisasi kekerasan terhadap anak, dilengkapi tabel contoh pelanggaran 

terhadap perlindungan anak, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan dan lingkaran 

kekerasan terhadap anak.

Definisi kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk 

penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan 

martabat anak.
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terhadap anak, kategorisasi kekerasan terhadap anak, dilengkapi tabel contoh pelanggaran 
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Definisi kekerasan terhadap anak
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ContohPengertian 

1. Kekerasan Seksual Kontak 
 Setiap aktifitas seksual yang 

melibatkan anak baik dengan 

bujuk rayu, iming-iming, tanpa 

paksaan, paksaan, cara yang 

tidak wajar, maupun aktivitas 

seksual untuk tujuan komersial 

ataupun tujuan tertentu  

Meraba alat kelamin, payudara.

Mencium.

Memaksa oral seks.

Perkosaan.

Promosi pornografi yang melibatkan anak.

Pelibatan anak dalam pertunjukan seksual.

2. Kekerasan Seksual Non Kontak
Kekerasan seksual yang 

dilakukan secara tidak langsung

Mempertontonkan gambar atau video porno.

Memotret atau memvideo anak dalam 
keadaan tidak senonoh.

Mengucapkan dan/atau mengirimkan kata-
kata atau istilah yang mengandung unsur seks.

Menunjukan perilaku provokatif secara 
seksual.

Memperjualbelikan dan/atau 
menyebarluaskan dan/atau 
meminta gambar, foto, video 
anak dalam keadaan tidak 
senonoh.

Kekerasan Seksual

Pengertian Contoh

Perbuatan yang 
mengakibatkan rasa tidak 
nyaman, termasuk 
merendahkan martabat dan 
memperlakukan anak, 
bahkan menimbulkan 
trauma yang 
berkepanjangan terhadap 
anak. Kekerasan ini sering 
terjadi berulang-ulang 
tanpa disadari oleh pelaku

Sering mengkritik

Meremehkan 

Membentak 

Mempermalukan di depan umum 

Tidak mencintai/menunjukkan 
kasih sayang

Mengancam 

Menghukum 

Mengabaikan 

Meninggalkan anak

Menjadikan anak sasaran 
kemarahan

Dan lain-lain

Pengertian Contoh

Perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang yang 
mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka pada 
tubuh anak.

Membanting 

Mencakar

Membenturkan kepala

Menggigit

Mengguncang-guncangkan tubuh 

Melempar 

Membakar

Memaksa makan cabe

Meracuni

Dan lain-lain

Secara detail jenis-jenis dan contoh masing-masing pelanggaran terhadap perlindungan 

anak adalah sebagai berikut:

Tabel contoh pelanggaran terhadap terhadap perlindungan anak

Kekerasan Fisik

Kekerasan Psikis
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Perlu diingat!

Ÿ Sering kali ditemukan anak yang mengalami satu jenis kekerasan juga mengalami 

kekerasan yang lain. Contoh anak korban kekerasan fisik dia juga mengalami kekerasan 

psikis; anak jalanan yang hidup nomaden sering kali mengalami kekerasan ganda yaitu 

fisik, penelantaran, psikis, bahkan ada yang mengalami kekerasan seksual.

Ÿ Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di manapun, termasuk di rumah, sekolah, 

lingkungan atau di lembaga tempat anak tinggal.Dampak dari kekerasan terhadap anak 

berbeda-beda dan tidak semua dapat langsung dilihat oleh orang lain. Yang terburuk 

anak sampai frustasi dan memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri.

Ÿ Setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak terhadap perkembangan psikologis, 

emosional dan terkadang fisik baik jangka pendek maupun jangka panjang

Kekerasan antar anak juga sering terjadi. Kekerasan tersebut biasa dikenal dengan istilah 

bullying atau perundungan. Perundungan ini tidak selalu mudah dikenali, tetapi yang terjadi 

di dalamnya meliputi kekerasan, diantaranya:

a) Fisik, seperti: didorong, ditendang dipukul, dicubit, dan bentuk kekerasan fisik lain.

b) Verbal, seperti: diejek dengan nama yang buruk, sarkasme, digosipkan, dihina secara 

konsisten.

c) Psikis, seperti: dikucilkan, dipermalukan, disiksa, dilecehkan, diremehkan, dan lain-

lain.

 d) Seksual, seperti: menggoda, mengintip, menyentuh untuk tujuan seksual, 

menyebarkan konten pornografi, dll. 

Tidak memberi makanan sehat & 
bergizi

Tidak memberikan pakaian dan 
tempat tinggal yang layak

Tidak diberi kesempatan bermain

Tidak diizinkan sekolah 

Tidak memberikan imunisasi

Tidak medukung pendidikan 

Tidak memberikan kasih sayang 

Tidak memberikan perhatian

Tidak mendengar pendapat anak

Meninggalkan anak yang masih kecil 
sendirian di rumah tanpa pengasuh

dan lain-lain

Merupakan tindakan yang 
dilakukan orang tua yang 
mengabaikan kebutuhan 
anak dan melakukan 
pembiaran jika anak 
melakukan sesuatu yang 
membahayakan.

Contoh

Penelantaran Anak

Pengertian 

EKSPLOITASI ANAK

Segala aktivitas yang 
ditujukan untuk 
memanfaatkan tubuh 
anak untuk kepentingan 
orang dewasa, 
memanfaatkan tenaga 
anak di atas 3 jam per hari 
dan terus menerus, dan 
memanfaatkan keluguan 
anak untuk kepentingan 
orang dewasa.

Anak yang dilacurkan. 
Pornografi anak.
Anak yang digunakan untuk 
memancing rasa iba.
Memecah batu.
Menyelam ambil Mutiara.
Buruh kasar lainnya.
Perkawinan anak .
Anak dijual untuk membayar 
hutang.
Pekerja anak dalam lingkungan 
yang berbahaya
dan lain-lain.

Pengertian Contoh
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Mengalami rasa 
sakit atau gatal di 
area genital 

Mengalami luka atau 
perdarahan di area 
genital 

Tertular Penyakit 
Menular Seksual 
(PMS)

Infeksi genital 

Sakit di area perut 

Tidak nyaman 
berjalan atau duduk 

Kehamilan

Kekerasan 

Seksual

Perubahan mendadak menjadi agresif atau justru 
menarik diri. 

Takut ditinggalkan dengan orang-orang tertentu. 

Mengalami mimpi buruk. 

Lari dari rumah. 

Pengetahuan tentang informasi seksual melebihi 
usianya..

Menggambar atau tiba-tiba memahami istilah-
istilah seksual.

Ngompol. 

Masalah makan. 

Melukai diri sendiri bahkan kadang sampai 
percobaan bunuh diri. 

Mengatakan punya rahasia tapi tidak mau 
mengungkapkan.

Memakai obat terlarang. 

Tiba-tiba punya sumber uang yang tidak bisa dia 
jelaskan.

Tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman 
seusianya (biasanya pada remaja).

Bersikap sensual secara eksplisit pada orang 
dewasa di sekitarnya.

Jenis 
Kekerasan 

Ciri-ciri fisik Ciri-ciri perilaku

Tabel ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan

Perundungan ini dapat berakibat pada:

- Depresi

- Rendah diri

- Pemalu

- Prestasi menurun

- Upaya atau mengancam bunuh diri

- Mengisolasi diri

Jenis 
Kekerasan Ciri-ciri fisik Ciri-ciri perilaku

Kekerasan 

Fisik

Luka yang tidak dapat 
dijelaskan, sering kali di 
bagian lengan sebelah 
luar

Luka bakar (termasuk 
bekas rokok)

Luka gigitan manusia 

Tulang retak 

Takut pada orang tua tanpa penjelasan 

Menunjukkan perilaku agresif dan sulit 
dikendalikan

Menepis/menyentak kalau didekati atau disentuh

Enggan merubah posisi 

Depresi 

Menarik diri 

Lari dari rumah

Kekerasan

Psikis
Mata merah atau hitam 
(karena menangis atau 
tidak bisa tidur)

Berantakan

Gemetaran

Merajuk, memainkan rambut, mengayun-
ayunkan sebagian atau seluruh tubuh

Tidak tertarik bermain 

Takut melakukan kesalahan 

Tiba-tiba mengalami masalah bicara 

Melukai diri sendiri 

Takut orang tuanya bertanya terkait dengan 
sikap mereka 

Perkembangan psikis mengalami hambatan 
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Jenis 
Kekerasan Ciri-ciri fisik Ciri-ciri perilaku

Bullying/ Pulang ke rumah dengan luka-luka 
atau memar 

Baju rusak atau robek 

Sering minta dibelikan barang-
barangnya yang hilang 

Sering mengeluh kehilangan uang 

Dijauhi atau menjauhi teman-teman 
baik sebelumnya 

Menjadi sangat tidak menentu 
mood-nya 

Berusaha menghindari dan pergi 
dari rumah 

Agresif pada anak yang 
lebih kecil 

Prestasi menurun 

Punya masalah tidur 

Mengalami kecemasan 

Menjadi lebih pendiam dan 
menarik diri

Perundungan

Ciri-ciri fisik dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami kekerasan ini 

bervariasi satu sama lain. Pada kasus-kasus tertentu ada anak yang menunjukkan ciri seperti 

yang ada pada tabel tersebut, tetapi ada juga yang berbeda.

Secara naluriah anak sedang dalam tahapan perkembangan yang sangat eksploratif, 

sehingga kemungkinan mereka mengalami kecelakaan ketika sedang bermain juga ada. 

Tidak semua luka yang dialami anak adalah karena kekerasan fisik, tetapi kita harus 

mewaspadai kemungkinan luka akibat kekerasan psikis maupun seksual. Luka karena 

terjatuh biasanya pada lutut, tulang kering, siku dan umumnya terjadi di bagian depan. 

Sementara luka karena kekerasan bisa terjadi di bagian manapun dari tubuh. Dampak yang 

dimiliki oleh setiap anak berbeda-beda. Mengenali ciri-ciri bukan berarti kita mencari-cari 

Jenis 
Kekerasan Ciri-ciri fisik Ciri-ciri perilaku

Eksploitasi Berkeliaran di jalan.

Bekerja kasar (kuli angkut, 
pecah batu, PRT, dan lain 
lain).

Menjadi pekerja seks.

Dikawinkan di usia anak.

Dikirim ke tempat lain 
(migrasi).

Beberapa anak jadi suka berbohong, 
takut, sulit membina relasi sosial, tidak 
mengenal kasih sayang.

Harga diri sendah dan perilaku destruktif 

Mengalami kecemasan, panik, depresi.

Abnormalitas atau distorsi pandangan 
terhadap seks.

Gangguan kepribadian .

Penelantaran Kelaparan

Mencuri makanan dari 
anak lain 

Kotor dan bau

Berat badan turun dan 
berada di bawah normal 

Berpakaian tidak 
sebagaimana mestinya

Selalu mengeluh lelah setiap saat 

Tidak mau diperiksa dokter

Berteman hanya dengan sedikit orang 

Mengatakan kalau ditinggal sendiri dan 

tidak ada yang mengawasi 
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Gambar 2. Lingkaran kekerasan

anak ditelantarkan, 
mengalami 
kekerasan, 

pengasuhan yang 
buruk

anak menjadi 
orang tua yang 
menggunakan 

kekerasan pada 
anaknya

menjadi pemuda 
yang tidak taat 

hukum

anak menjadi rendah 
diri, melakukan 

kekerasan, antisosial

anak bermasalah di 
sekolah, membolos, 

nilai jelek

anak terlibat genk, 
terlibat kegiatan 

beresiko

atau menggeneralisasi. Dampak yang terjadi pada anak beragam dikarenakan faktor 

intensitas yang dialami, oleh siapa kekerasan itu dilakukan, resiliensi anak, dan lain 

sebagainya.

Dengan mengenali ciri-ciri ini kita diharapkan kita lebih paham tentang ciri dan gejala 

kekerasan yang dialami oleh anak dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk 

menolong anak.

Lingkaran Kekerasan terhadap Anak

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh The National Child Abuse and Neglect Data 

System (NCANDS) di Amerika, 79,4 persen dari pelaku kekerasan dan penelantaran 

terhadap anak adalah orang tua. Sementara salah satu penyebab terbesar yang membuat 

orangtua melakukan kekerasan adalah karena dulu mereka merupakan korban dan tidak 

mendapatkan perawatan yang seharusnya. Selain itu stres dan ketidakmampuan orangtua 

untuk mengatasi permasalahan dalam pengasuhan menambah kemungkinan mereka 

menjadi pelaku kekerasan. Di daerah-daerah pengonsumsi alkohol, hal ini diperparah 

dengan konsumsi alkohol dan ketidakmampuan mengendalikan diri.

Secara sederhana digambarkan lingkaran kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah 

sebagai berikut:
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Gambar 2. Lingkaran kekerasan
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Child Grooming

Selain orang tua dan keluarga terdekat, ada orang-

orang asing yang sangat mungkin menjadi pelaku 

kekerasan terhadap anak-anak, khususnya kekerasan 

seksual. Ada yang melakukannya secara individu dan 

ada pula yang merupakan jaringan kejahatan 

terencana. Child grooming adalah upaya yang 

dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap 

anak untuk mendekati anak atau bahkan keluarganya. 

Mereka tidak segera melakukan kejahatan, tetapi

 mencoba meraih kepercayaan agar mendapat kesempatan dari anak maupun keluarga 

untuk berduaan saja, menunjukkan kasih sayang, memberi hadiah, dan sebagainya. Hingga 

pada saatnya anak akan terbiasa dengan orang tersebut dan tidak merasa sedang menjadi 

korban kejahatan seksual.

Bentuk child grooming ini tidak hanya secara langsung, tetapi juga dilakukan secara online. 

Penjahat mendapatkan anak-anak calon korbannya dengan melakukan penyisiran terhadap 

tagar anak-anak yang sedang memerlukan tempat mencurahkan emosi mereka. Ada juga 

yang dengan sengaja membajak akun anak remaja kemudian mengelolanya seolah-olah dia 

adalah anak tersebut. Kemudian penjahat berkedok menjadi teman, memahami perasaan, 

menawarkan dukungan, dan aktivitas normal yang baik lainnya. Kejahatan yang dilakukan 

pada akhirnya tidak hanya kejahatan seksual online, tetapi sangat mungkin anak menjadi 

korban kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual secara off line.

Child groomer sangat berhati-hati dalam melakukan aksinya. Mereka tidak terburu-buru 

untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya kejahatan ini direncanakan, baik oleh jaringan 

maupun seorang diri.

Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak biasanya memiliki karakteristik sebagai 

berikut:

· Terisolasi, tidak memiliki teman atau keluarga yang dekat.

· Memiliki konsep diri lemah, mereka menganggap diri mereka tidak bermakna, tidak 

layak dicintai, jahat, gagal, dan lain-lain.

· Tidak dewasa, impulsif, menggunakan anak untuk memenuhi kebutuhan emosional 

orang tua, dan lain-lain.

· Tidak memiliki kemampuan pengasuhan yang cukup.

· Pengguna obat-obatan terlarang.

· Memiliki kemampuan interpersonal yang rendah.

· Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, seperti kehangatan, dukungan dan cinta.

Salah satu penyebab terbesar yang membuat 

orangtua melakukan kekerasan adalah karena dulu 

mereka merupakan korban dan tidak mendapatkan 

perawatan yang seharusnya.³ Selain itu stres dan 

ketidakmampuan orangtua untuk mengatasi 

permasalahan dalam pengasuhan menambah 

kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan. Di 

daerah-daerah pengonsumsi alkohol, hal ini 

diperparah dengan konsumsi  alkohol dan 

ketidakmampuan mengendalikan diri.

³ The National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) di Amerika, 79,4 persen dari pelaku kekerasan dan 

penelantaran terhadap anak adalah orang tua.
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Pedofil tidak selalu mengekspresikan dalam perilaku kekerasan seksual terhadap anak. 

Penting untuk kita ingat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagian besar 

adalah bukan pedofilia. Jumlah terbesar pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah 

orang-orang terdekat anak. Mereka adalah orang-orang (umumnya adalah laki-laki) yang 

dianggap 'normal' dalam masyarakat (memiliki pasangan perempuan dewasa seusia, 

menikah, memiliki anak-anak, dan tampak sayang dengan anak-anak).

Professional Perpetrator (Pelaku Profesional)

Pelaku profesional adalah orang dengan sengaja 

menggunakan organisasi atau tempatnya 

bekerja untuk memudahkan melakukan 

kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan 

seksual. Organisasi-organisasi yang dipilih 

biasanya yang memudahkan pelaku baik di 

t e m p a t  y a n g  u m u m  m a u p u n  t e r t u t u p , 

memberikan kebebasan pelaku secara tanpa 

batasuntuk memanipulasi dan menargetkan 

anak. Organisasi-organisasi tersebut misalnya 

sekolah, organisasi  keagamaan, tempat 

penitipan anak, panti asuhan, dan lain-lain⁵.

⁵ Joe Sullivan dan Anthony Beech,  A Comparative Study of Demographic Data Relating to Intra and Extra-femilial Child 

Sexual Abusers and Professional Perpetrators. Journal of Sexual Aggression, Vol. 10. (National Organization for the 
Treatment of Abusers, 2004), hlm. 39.

Pedofilia

Selama ini banyak anggapan salah mengenai pedofilia berkaitan dengan kejahatan seksual 

terhadap anak. Menurut Diagnostic and Statistic Manual edisi kelima, pedofilia merupakan 

salah satu bentuk gangguan parafilia dimana gangguan pedofilia memiliki hubungan yang 

kuat dan berulang terhadap dorongan dan fantasi seksual tentang anak-anak pra-puber.⁴

 Tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pedofil. Implikasi penyebutan 

pedofil terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengakibatkan, pertama, 

miskonsepsi pedofilia dan kekerasan seksual terhadap anak (child molestation). Kedua, 

potensi/celah hukum yang meringankan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Diagnosa 

pedofilia hanya dapat dilakukan oleh psikiater forensik yang memeriksa dengan alat ukur 

tertentu kepada tersangka pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun hukum di 

Indonesia dan sebagian negara tetap menghukum pedofil, tetapi ada kemungkinan dia 

mendapatkan keringanan hukuman karena kondisi kejiwaannya. Hal ini yang bisa menjadi 

celah bagi pengacara untuk memberikan pembelaan guna mendapat keringanan hukuman.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terbanyak ditemukan berasal dari lingkungan 

terdekat, yaitu keluarga. Bahkan pelaku juga memiliki kedekatan emosional dengan anak. 

Berdasarkan beberapa studi, separuh pelaku kekerasan terhadap anak tidak benar-benar 

tertarik secara seksual kepada korbannya.

⁴  American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (Virginia: American Psychiatric 

Publishing, 2013), (diakses dari: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-

JivBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT18&dq=American+Psychiatric+Association,+Diagno 

stic+and+Statistical+Manual+of+Mental+Disorders+(Virginia:+American+Psychiat 

ric+Publishing,+2013)+phedophilia&ots=ceQL27IGA6&sig=uRxGyF-

CzRoirJStObbo7ZZLQD4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
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SESI 3

ABH & KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Perlindungan terhadap ABH harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan dalam 

penyelesaian perkara pidana anak sesuai dalam amanat Undang-undang.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana. Sehingga dari pasal ini yang dimaksud dengan ABH adalah anak yang 

menjadi pelaku, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Turner dan Briken (2015)⁶, 0,1 sampai 10 persen anak dan 

remaja pernah ditempatkan di institusi khusus anak pernah menjadi korban kekerasan 

seksual. Pada mayoritas kasus pelaku kekerasan seksual tersebut adalah laki-laki dan 

berpendidikan. Pada penelitian yang sama ditemukan bahwa kasus-kasus pelaku 

professional lebih banyak dibanding kasus pelaku yang pedofil.

⁶ Daniel Turner dan Peer Briken. Turner, Child Sexual Abusers Working with Children - Characteristic and Risk Factors. 

Sexual Offender Treatment Journal Vol. 10 (2015), hlm.1.
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Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, korban maupun saksi menurut UU No. 11 

Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Hak
Anak Berkonflik 
dengan Hukum Anak Saksi Anak Korban

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai dengan umurnya

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

Tidak dipublikasikan identitasnya

Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 
dipercaya oleh anak

Memperoleh advokasi sosial

Memperoleh kehidupan pribadi

Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak dengan disabilitas

Memperoleh pendidikan

Melakukan kegiatan rekreasional

Mendapatkan layanan pemulihan fisik dan psikologis

Memperoleh pelayananan kesehatan

Berhak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial (LPKS)

Mendapatkan layanan ramah  anak di setiap tahapan proses 
peradilan

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan

U
M

U
M

Saksi: anak yang belum berusia 18 tahun 

yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat 

dan/atau dialaminya.

Korban: anak yang belum berusia 18 tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan atau ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak berkonflik dengan hukum: anak yang 

telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana.

Gambar 3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Setiap anak memiliki hak yang melekat sejak berada di dalam kandungan. Untuk ABH, hak-

hak anak tersebut tetap melekat, dan mereka pun memiliki beberapa hak khusus yang 

negara wajib menjamin anak untuk mendapatkannya.

anak yang 
berhadapan 

dengan 
hukum
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Peran APH dalam Penanganan ABH

Penanganan ABH diamanatkan kepada para APH dan lembaga kemasyarakatan lain. Peran-

peran APH dan lembaga-lembaga tersebut dapat digambarkan melalui figure berikut:

Gambar 4. Sistem Penanganan ABH
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c. Melakukan upaya diversi di tingkat pengadilan apabila upaya diversi gagal di tingkat 

penyidikan dan penuntutan.

d. Melakukan persidangan perkara anak di ruang sidang khusus anak.

e. Memberikan putusan perkara anak.

f. Mempelajari laporan sosial dari pekerja sosial dan hasil penelitian dari pembimbing 

kemasyarakatan.

4. Pekerja Sosial

a. Mendampingi ABH di awal hingga akhir

proses peradilan.

b. Membuat laporan sosial.

c. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak.

d. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.

e. Membantu proses pemulihan anak.

5. BAPAS/Pembimbing Kemasyarakatan

a. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan (PK) untuk kepentingan Diversi, 

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama 

proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada 

pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

b. Membuat laporan PK untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan 

dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan 

LPKA.

c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama 

dengan petugas pemasyarakatan lainnya.

d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang 

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) peran dari 

masing-masing APH, Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan secara umum dapat 

dijelaskan sebagai berikut:

1. Polisi

a. Melakukan penyidikan perkara anak dan melengkapi berkas-

berkas perkara anak.

b. Berkoordinasi dengan pekerja sosial profesional dan pembimbing 

kemasyarakatan untuk pembuatan laporan sosial dan laporan 

penelitian oleh PK Bapas.

c.  Mengupayakan dan memfasilitasi diversi. 

d.  Melimpahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan.

e. Melakukan upaya untuk rehabilitasi bagi anak yang memerlukan 

(korban dan saksi).

2. Jaksa

a. Menerima berkas perkara dari pihak penyidik (Kepolisian).

b. Menerima penyerahan Anak (Anak berkonflik dengan hukum) dan barang bukti dari 

pihak kepolisian ke Kejaksaan.

c. Mengupayakan, memfasilitasi, memberi kesempatan, mempertimbangkan semua 

saran dari pihak lain pada saat dilakukannya diversi.

d. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.

e. Mempelajari laporan sosial dari pekerja sosial dan hasil penelitian dari Bapas/Litmas.

3. Hakim

a. Menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak di tingkat pengadilan.
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Kolaborasi Antar Lembaga

Upaya perlindungan terhadap ABH dilakukan karena adanya resiko kekerasan yang 

berulang. Kekerasan terhadap ABH tidak hanya terjadi karena suatu tindakan yang sengaja 

dilakukan, tetapi juga dapat timbul akibat dari sistem yang tidak berpihak pada kepentingan 

terbaik anak. Sistem peradilan di Indonesia yang melibatkan banyak lembaga dengan proses 

yang berbeda-beda dapat menempatkan ABH pada situasi yang rentan terhadap kekerasan, 

jika kolaborasi antar lembaga APH tidak berjalan secara terpadu dan berpihak pada anak.

Sebagai contoh anak korban dan saksi harus melakukan kesaksian berulang-ulang dengan 

orang yang berbeda; pendekatan investigasi yang kurang ramah anak dengan melakukan 

penekanan dan memojokkan anak; tidak ada intervensi psikososial dan rehabilitasi yang 

memadai bagi korban.

berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang 

memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat.

6. Advokat/Pengacara Anak

a. Memberikan konsultasi hukum.

b. Mendampingi anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi di tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu anak untuk 

secara lengkap memaparkan perkara yang dihadapinya.

c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan 

pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

7. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

a. Menjadi tempat sementara ketika ruang pelayanan khusus anak belum tersedia.

8. LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara)

a. Tempat untuk melakukan penahanan anak.

b. Menyelenggarakan pendidikan, lokakarya keterampilan, dan pemenuhan hak lain 

sesuai UU.

9. LPKA (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak)

a. Menyelenggarakan pendidikan, lokakarya keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan 

hak terhadap anak berkonflik dengan hukum yang telah memperoleh putusan hukum 

yang tetap.
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Dalam membangun kolaborasi antar lembaga, kerahasiaan anak dan sirkumstansi yang 

mereka lalui harus menjadi pertimbangan yang kuat. Pertukaran informasi tentang anak di 

antara para aktor dalam penanganan kasus anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak. 

Sebuah kolaborasi antar lembaga yang ekfektif harus menjamin bahwa anak mendapatkan 

akses penuh atas pelayanan dan dampingan yang mereka perlukan, tidak perlu diasesmen 

berulang-ulang atau mendapatkan intervensi yang lebih dari kondisi yang ia perlukan.⁷

Prinsip Kunci Bekerja dengan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan evaluasi terhadap 

implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak di tahun 2015. Sebanyak 134 responden anak 

menjadi informan dalam proses evaluasi ini. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan 

praktik-praktik tidak ramah anak dalam pelayanan bagi ABH. Fakta-fakta tersebut 

dideskripsikan melalui gambar-gambar berikut;

Mulai memaa�an

Perlahan-lahan 
melupakan

Merasa dendam 
terbalas

Merasa tidak mendapat 
keadilan

Menjalani 
hukuman

Rehabilitasi

Lega

Merasa bersalah

Kemungkinan 
mengalami 
trauna

Malu 

Rendah diri

 Sedih 

Merasa bersalah

Frustasi 

Mengalami kekerasan

Proses 
peradilan Korban Saksi

⁷ Mariana Moore dan Becky Randal, Protecting Children's Rights in Criminal Justice (Penal Reform International, 2013), 

hlm. 15.

Anak Berkonflik dengan HukumBeberapa situasi lain yang dihadapi oleh ABH selama proses peradilan dituliskan pada tabel 

berikut:

Pelaporan

Penang-
kapan

Takut polisi

Takut tidak dipercaya

Tidak berani melapor 

Takut melapor

Takut tidak dipercaya
Bisa jadi belum tahu 
konsekuensi hukum 
tindakannya

Marah
Takut kalau korban 
marah dan balas 
dendam

Trauma 

Takut ditangkap

Takut dihukum
Takut dimarah orang tua

Malu 
Marah pada pelapor

Penyidikan Lelah karena proses BAP 
mungkin berkali-kali

Takut tidak dipercaya

Takut pada pelaku

Lelah karena proses 
BAP mungkin berkali-
kali

Takut tidak dipercaya

Lelah karena proses BAP 
mungkin berkali-kali

Dipisahkan dari keluarga 

Mengalami stigma

Mengalami kekerasan

Proses 
peradilan Korban Saksi Anak Berkonflik dengan Hukum

Penuntutan Merasa diperlakukan 
tidak adil

Marah

Keluarga ikut marah

Bingung Merasa diperlakukan 
tidak adil

Marah 

Persidangan

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut pada pelaku

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut pada pelaku

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut dihukum

Malu 

Sedih



66 67

Dalam membangun kolaborasi antar lembaga, kerahasiaan anak dan sirkumstansi yang 

mereka lalui harus menjadi pertimbangan yang kuat. Pertukaran informasi tentang anak di 

antara para aktor dalam penanganan kasus anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak. 

Sebuah kolaborasi antar lembaga yang ekfektif harus menjamin bahwa anak mendapatkan 

akses penuh atas pelayanan dan dampingan yang mereka perlukan, tidak perlu diasesmen 

berulang-ulang atau mendapatkan intervensi yang lebih dari kondisi yang ia perlukan.⁷

Prinsip Kunci Bekerja dengan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan evaluasi terhadap 

implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak di tahun 2015. Sebanyak 134 responden anak 

menjadi informan dalam proses evaluasi ini. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan 

praktik-praktik tidak ramah anak dalam pelayanan bagi ABH. Fakta-fakta tersebut 

dideskripsikan melalui gambar-gambar berikut;

Mulai memaa�an

Perlahan-lahan 
melupakan

Merasa dendam 
terbalas

Merasa tidak mendapat 
keadilan

Menjalani 
hukuman

Rehabilitasi

Lega

Merasa bersalah

Kemungkinan 
mengalami 
trauna

Malu 

Rendah diri

 Sedih 

Merasa bersalah

Frustasi 

Mengalami kekerasan

Proses 
peradilan Korban Saksi

⁷ Mariana Moore dan Becky Randal, Protecting Children's Rights in Criminal Justice (Penal Reform International, 2013), 

hlm. 15.

Anak Berkonflik dengan HukumBeberapa situasi lain yang dihadapi oleh ABH selama proses peradilan dituliskan pada tabel 

berikut:

Pelaporan

Penang-
kapan

Takut polisi

Takut tidak dipercaya

Tidak berani melapor 

Takut melapor

Takut tidak dipercaya
Bisa jadi belum tahu 
konsekuensi hukum 
tindakannya

Marah
Takut kalau korban 
marah dan balas 
dendam

Trauma 

Takut ditangkap

Takut dihukum
Takut dimarah orang tua

Malu 
Marah pada pelapor

Penyidikan Lelah karena proses BAP 
mungkin berkali-kali

Takut tidak dipercaya

Takut pada pelaku

Lelah karena proses 
BAP mungkin berkali-
kali

Takut tidak dipercaya

Lelah karena proses BAP 
mungkin berkali-kali

Dipisahkan dari keluarga 

Mengalami stigma

Mengalami kekerasan

Proses 
peradilan Korban Saksi Anak Berkonflik dengan Hukum

Penuntutan Merasa diperlakukan 
tidak adil

Marah

Keluarga ikut marah

Bingung Merasa diperlakukan 
tidak adil

Marah 

Persidangan

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut pada pelaku

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut pada pelaku

Lelah karena bisa lama 
prosesnya

Bosan ditanya-tanya hal 
yang sama

Takut dihukum

Malu 

Sedih



68 69

Sebanyak 33,6 persen anak menyatakan 

bahwa polisi masih menggunakan seragam 

pada saat pemeriksaan BAP. Akan tetapi, 

untuk sikap yang ramah anak sekitar 76,9 

persen anak menyatakan bahwa penyidik 

sudah bersikap ramah kepada mereka pada 

saat pemeriksaan BAP. Pemakaian seragam 

dan atribut kepolisian membuat jarak yang 

begitu besar dari anak kepada penyidik. Anak 

cenderung takut dan bersikap kaku kepada 

penyidik yang menggunakan atribut lengkap 

jika dibandingkan dengan mereka yang hanya 

menggunakan pakaian bebas santai.

Setiap fase pelayanan bagi ABH melibatkan aktivitas wawancara. Aktivitas wawancara 

ditemukan di fase penyidikan hingga sidang pengadilan. Aktivitas ini menjadi hal yang 

penting karena adanya proses pertukaran informasi dari anak kepada penegak hukum. 

Tidak jarang bahwa informasi ini digunakan hanya sebagai alat penyelesaian kasus tanpa 

mempertimbangkan bagaimana kondisi anak. Kejadian yang tidak berpihak pada 

kepentingan terbaik anak misalnya wawancara dilakukan terlalu lama, anak dipaksa 

bercerita, dan bahasa yang digunakan sulit dimengerti anak.

Dari grafik di atas, hampir setengah jumlah responden yang mengaku bahwa proses 

penyidikan atas dirinya dilakukan selama empat jam atau lebih. Durasi waktu yang panjang 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keengganan anak untuk bercerita dan 

kompleksnya kasus yang dihadapi.

b) Pemakaian seragam dan bersikap ramah

Gambar 6. Penggunaan seragam dan sikap ramah dalam pemeriksaan BAP
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Sebagai solusi untuk mengurangi kondisi di atas, prinsip-prinsip kunci bekerja dengan anak 

perlu diterapkan selama penanganan ABH. Berdasarkan NICHD Protocol, terdapat 

beberapa prinsip kunci dalam bekerja dengan ABH:⁸

1) Kepentingan terbaik bagi anak

“Dalam semua tindakan yang melibatkan anak, baik dilakukan oleh institusi 

kesejahteraan umum atau swasata, pengadilan, otoritas administratif atau bagan 

legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Ini berarti:

· Kepentingan anak korban berada di atas kepentingan yang lain.

· Anak-anak tidak harus terlibat di dalam proses peradilan.

2) Hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan penuh kasih sayang

· Anak harus diperlakukan sebagai manusia utuh yang memiliki hak penuh dan tidak 

sebagai penerima pasif atas perlindungan dan kasih sayang orang dewasa;

· Anak juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan kasih sayang yang berarti penuntut 

dan otoritas peradilan harus memahami dan sensitif terhadap perasaan, kebutuhan, 

kepercayaan, gaya komunikasi dan pengalaman individu anak tersebut.

· Para otoritas harus mempertimbangkan kebutuhan, usia, gender, disabilitas dan 

tingkat kedewasaan anak.

⁸ Karen Flanagan. Child Friendly Services presentation (NICHD Protocol adoption). 2017

Data di atas menggambarkan bahwa praktik penahanan terhadap anak masih banyak 

terjadi. Hal ini berlawanan dengan amanat UU SPPA untuk tidak menahan atau 

memenjarakan anak kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

Beberapa praktik lain yang terjadi selama penanganan ABH ditunjukkan melalui tabel di 

bawah:

c)  Penahanan terhadap anak selama di kepolisian

Gambar 7. Penahanan terhadap anak selama di kepolisian
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· Status kasus dimana mereka ikut terlibat. Ini termasuk status tuduhan, baik anak 

dalam penahanan atau dengan jaminan, dan jadwal sidang pengadilan.

6) Hak atas privasi

· Pihak berwajib dan orang dewasa yang terlibat dalam proses persidangan harus 

mempertimbangkan segala hal untuk melindungi privasi dan identitas anak korban 

untuk memastikan keamanan dan keselamatan anak.

· Nama, alamat dan segala bentuk informasi yang dapat mengarah pada identifikasi 

anak korban atau keluarganya tidak seharusnya dipaparkan ke masyarakat atau 

media.

· Dengan hati-hati, informasi terkait anak dapat diungkap, dengan persetujuan, pada 

kondisi tertentu, seperti untuk melakukan rujukan kasus, memfasilitasi pelacakan 

keluarga mereka jika hanya pengungkapan tidak membahayakan anak dan keluarga.

7) Hak atas perlindungan dan pendampingan khusus

· Anak berhak atas perlindungan dan pendampingan khusus dengan disertai kebutuhan 

dan hak mereka yang spesifik.

· Pendampingan untuk pihak yang mendukung anak 

harus disediakan selama partisipasi anak dalam proses 

peradilan.

· Kepastian akan proses peradilan harus disampaikan.

· Investigasi, persidangan dan kasus yang melibatkan 

harus dipercepat.

· Prosedur ramah anak harus diadopsi.

· Tidak diperbolehkan melakukan intimidasi.

3) Non Diskriminasi

· Perlakuan yang setara.

· Beberapa anak korban lebih rentan daripada yang lain karena situasi khusus atau 

karakteristik khusus seperti usia, gender, dan status keimigrasian atau pengungsi . 

Mereka membutuhkan dukungan khusus.

· Anak-anak memiliki kapabilitas yang sama untuk memberikan pendapat seperti orang 

dewasa, sehingga usia anak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk 

berpartisipasi dalam proses peradilan.

4) Menghormati pandangan anak

· Pandangan anak harus diberikan sesuai dengan bobot, atas pertimbangan usia dan 

kedewasaan dalam hal apa pun, termasuk proses peradilan dan administratif.

· Para profesional harus memastikan bahwa anak korban dan saksi memiliki kebebasan 

untuk berekspresi dan dengan cara mereka sendiri; mengemukakan pandangan dan 

kekhawatirannya dalam hal keterlibatan mereka dalam proses peradilan; 

mengungkapkan kekhawatiran atas keamanan mereka dalam kaitannya dengan 

tertuduh; dan mengemukakan cara yang lebih mereka sukai untuk memberikan 

pendapat dan juga perasaan mereka tentang kesimpulan dari semua proses yang ada.

5) Hak atas informasi

Anak sebagai korban dan/atau saksi memilik hak untuk diinformasikan sebagai berikut:

· Tersedianya pendampingan dan peran pendamping pada proses peradilan.
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Perbedaan kasus perlindungan anak (Child Protection) dan kasus keselamatan anak (Child 

safeguarding) 

Perbedaan kasus perlindungan anak dan kasus keselamatan anak dapat teridentifikasi 

melalui tabel berikut:

Hukum atau kebijakan 

nasional/lokal berlaku

Fokus eksternal - Pelaporan 

eksternal

Semua anak di Indonesia

Lembaga tidak bisa mengendalikan 

situasi

Tidak memiliki risiko pada program 

dan reputasi organisasi

Sistem investigasi eksternal

Program atau kebijakan dirancang 

untuk memperkuat sistem 

perlindungan hukum dan sosial 

bagi anak

Tim khusus perlindungan anak 

yang bertanggung jawab

Hukum atau kebijakan internal 

organisasi berlaku

Fokus internal - Sistem pelaporan 

internal

Penerima manfaat organisasi

Lembaga dapat mengendalikan 

situasi

Memiliki risiko pada program dan 

reputasi organisasi

Sistem investigasi internal

Program atau kebijakan dirancang 

untuk memperkuat sistem dan 

prosedur internal

Semua petugas/staff 

bertanggung jawab

Child Protection
(Perlindungan Anak)

Child Safeguarding
(Keselamatan Anak)

SESI 4

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK

Perkenalan tentang Kebijakan Keselamatan Anak 

Kebijakan keselamatan anak atau Child safeguarding policy adalah suatu dokumeninternal 

sebuah organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan 

bahwa organisasi tersebut aman bagi anak. Kebijakan ini harus dibuat terutama bagi 

organisasi yang bekerja langsung dengan anak seperti APH.

Manfaat kebijakan keselamatan anak adalah untuk:⁹

• Memastikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan organisasi menyadari 

dan merespon secara tepat terhadap isu kekerasan anak yang terjadi di lingkungan 

lembaga.

• Memastikan bahwa setiap orang yang mewakili organisasi berperilaku secara tepat 

terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari 

organisasi yang melindungi anak.

• Melakukan kajian dan mengurangi resiko terhadap anak terkait aktivitas atau tindakan 

yang dilakukan.

⁹ Richard Powell, Child Safeguarding Policy (Save the Children : 2014), hlm.1.
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· Pencegahan

Dalam tahap ini yang penting dilakukan adalah organisasi membuat sistem dan 

memastikan bahwa sistem tersebut bekerja di semua tingkatan untuk mencegah 

kekerasan. Dimulai dari perekrutan hingga pelaksanaan tupoksi. Termasuk meninjau 

dan mengurangi risiko bagi anak; memastikan bahwa anak dan keluarga terpapar 

informasi tentang kode etik dan bagaimana mereka melapor tentang pelanggaran 

yang terjadi.

· Pelaporan

O r g a n i s a s i  h a r u s  m e m i l i k i 

prosedur pelaporan pelanggaran 

kebijakan keselamatan anak. 

Tanpa ini, kekerasan terhadap 

anak akan terus berlanjut dan 

bahkan bertambah buruk; dan kita 

tidak dapat menolong anak yang 

sudah mendapatkan kekerasan.

· Respon/Penanganan

Dalam hal ini organisasi memastikan tersedianya petunjuk pelaksanaan bagaimana 

merespon kekerasan yang terjadi di dalam dan luar organisasi. Juga adanya sebuah tim 

atau beberapa unsur yang ditunjuk dalam sebuah organisasi untuk merespon adanya 

pelanggaran.

Selain mewujudkan 4 (empat) komponen di atas, secara nasional perlu didorong adanya 

standarisasi untuk lembaga/organisasi dinyatakan aman untuk anak. Kita dapat mencontoh 

negara tetangga kita Australia, yang telah memiliki 10 (sepuluh) standar/ prinsip yang secara 

Komponen Kebijakan Keselamatan Anak

Secara umum, terdapat 4 (empat) komponen di kebijakan keselamatan anak yang 

dapat digambarkan melalui figur berikut:

Gambar 8. Komponen kebijakan keselamatan anak (Adopsi dari Save the Children)

Penyadaran
Pencegahan

Pelaporan Respon

Kebijakan 
Keselamatan Anak 

Gambar di atas menunjukkan bahwa kebijakan keselamatan anak tidak berjalan optimal jika 

tidak memiliki keempat langkah tersebut.

· Penyadaran

Staf harus sadar akan adanya kebijakan. Adanya kebijakan atau panduan yang jelas, 

staff akan lebih mudah mengikuti. Walapun upaya penyadaran tidak langsung 

menghasilkan perubahan perilaku, hal ini sering menjadi fondasi untuk mendorong 

dan menginspirasi orang untuk berubah.
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¹¹ Karen Flanagan. Presentation on Child safeguarding and child safe organization. 2016.

9. Lembaga melakukan kajian reguler dan meningkatkan implementasi kebijakan dan 

prosedur untuk keamanan dan kesejahteraan anak dalam organisasi mereka.

10. Dokumentasi kebijakan dan prosedur organisasi yang aman bagi anak dan orang 

muda.

Kebijakan whistleblowing

Kebijakan whistleblowing adalah sebuah kebijakan yang ditujukan untuk menangani 

pelanggaran atau penyimpangan praktik yang dilakukan oleh individu/staf atau kelompok 

di organisasi melalui jalur pelaporan yang sudah ada dengan menceritakannya pada 

seseorang atau beberapa orang, sehingga masalah tersebut terselesaikan.¹¹

Jalur ini digunakan apabila:

1. Anda menduga atasan anda melakukan kekerasan terhadap anak.

2. Anda sudah melaporkan tentang pelanggaran kebijakan keselamatan anak melalui 

jalur yang ada namun dirasa tidak ada yang dilakukan.

3. Anda sudah melaporkan tentang pelanggaran kebijakan keselamatan anak namun 

Anda merasa tidak ditindaklanjuti dengan baik.

kolektif dapat menunjukkan apakah sebuah organisasi aman untuk anak. Yang mana 

sepuluh standar tersebut yaitu¹⁰:

1. Komitmen terhadap keamanan dan kesejahteraan anak melekat pada kepemimpinan 

organisasi pemerintahan dan budaya.

2. Anak terinformasikan tentang haknya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang berpengaruh pada mereka dan dilakukan secara nyata.

3. Keluarga dan komunitas terpapar informasi dan tergabung dalam mempromosikan 

keamanan dan kesejahteraan anak.

4. Keadilan ditingkatkan dan perbedaan dihargai dalam kebijakan dan praktik.

5. Orang yang bekerja dengan anak dan orang muda adalah orang yang tepat dan 

mereka berhak mendapatkan dukungan pelatihan ataupun supervisi untuk dapat 

bertindak secara tepat dalam mengupayakan keamanan dan kesejahteraan anak.

6. Proses untuk memberikan keluhan dan menerima masukan harus reponsif, dapat 

dipahami, dapat diakses dan digunakan oleh anak, orang muda keluarga, staf dan 

relawan.

7. Staf dan relawan memiliki kapasitas pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran untuk 

tetap menjaga keselamatan dan keamanana anak dan orang muda melalui lokakarya 

dan pendidikan.

8. Lingkungan fisik maupun dunia maya meningkat keamanan dan kesejahteraan dan 

meminimalisasi kesempatan anak dan orang muda mendapatkan kekerasan.

¹⁰ Australian Human Rights Commission. National Statement of Principles for Child Safe Organisations (Australia: 2017), 

hlm. 5.
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BAB IV
MATERI LATIHAN

Sesi ini berisi form-form, studi kasus, dan lembar aktivitas sebagai pelengkap dari aktivitas 

yang ada di bab III.

SESI 1

MENGENAL ANAK

Lembar Aktivitas Siapakah Saya?

Alat dan Bahan : Kertas HVS, meta plan, spidol, selotip

Langkah :

1. Bagikan alat dan bahan kepada peserta

2. Minta peserta merenung untuk menjawab “Siapakah Saya?”

3. Minta peserta untuk gambarkan pada kertas HVS dengan spidol suatu benda yang dapat 

mewakili gambaran siapa dirinya.
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Kasus 2

Karena kepercayaan yang dianutnya, orang tua BB (anak laki-laki, usia 1 tahun) tidak 

memberikan imunisasi yang wajib didapatkan anaknya. Mereka juga tidak memeriksakan 

anaknya ke dokter jika sedang sakit. Biasanya selain dikompres, anak diberikan obat 

warung. Selain menolak imunisasi pasangan ini juga tidak merencanakan kehamilan. Saat ini 

ibu BB sedang hamil 3 bulan untuk anak keempatnya.

Kasus 3

Ayah Ibu CC (anak perempuan 16 tahun) adalah karyawan 

swasta yang menghabiskan banyak waktu untuk 

mengejar karir dan perbaikan ekonomi keluarga mereka. 

Mereka paham bahwa anak-anaknya mungkin kesepian 

di rumah. Maka mereka membelikan CC dan adik-adiknya 

gadget terbaru, serta mengikutsertakan anak-anak 

dalam kegiatan les non stop dari hari Senin - Sabtu. Di hari 

Minggu, kadang ayah atau ibunya mesti lembur atau 

tugas luar kota. Kalau toh di rumah, mereka biasanya 

menghabiskan waktu untuk tidur.

Kasus 4

Karena hidup di bawah garis kemiskinan, DD (anak perempuan, 13 tahun) tidak bisa 

melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Pagi hari dia membantu ibunya memandikan dan 

menyiapkan adik-adik sekolah, memasak, mencuci baju. Siang hari dia mengumpulkan 

botol-botol bekas untuk dijual ke pengepul. Malam hari DD akan menghabiskan waktu di 

perempatan untuk menjual tisu sampai jam 10 malam baru dia pulang ke rumah.

4. Peserta kemudian mencari pasangan, dan kemudian menceritakan makna dan mengapa 

dia memilih gambar tersebut pada pasangannya! Lakukan bergantian.

5. Peserta diminta untuk ceritakan gambar pasangannya pada seluruh peserta di kelas.

6. Peserta atau fasilitator memberikan kesimpulan dari cerita tersebut, apakah 

pasangannya memiliki ciri-ciri penolong ? jika tidak berikan saran.

7. Setelah semua peserta mengungkapkan, minta peserta untuk menuliskan pada meta 

plan apa ciri-ciri seorang penolong dalam menghadapi anak, ditempelkan ke media yang 

disediakan (white board atau flip chart).

SESI 2

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak (jika diperlukan dalam diskusi)

Kasus 1

AA (laki-laki, usia 14 tahun) tidak mengerjakan PR matematika dan dihukum di kelas. Dia 

disuruh berdiri di ujung kelas dengan satu kaki terangkat. Karena merasa bosan, AA malah 

menggoda teman-temannya dengan memasang mimik lucu yang membuat seisi kelas 

tertawa. Gurunya marah karena merasa bahwa dia yang sedang ditertawakan. Akibatnya, 

AA mendapat hukuman tambahan berupa pukulan dari gurunya dan dituding sebagai 

pembuat onar di kelas.
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Alat dan bahan :  

Tali yang sudah digunting, gunting, contoh kasus, label atau kertas meta plan, selotip kertas

Tujuan :

1. Menggambarkan bagaimana kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kasus ABH

2. Menganalisis situasi yang dihadapi oleh anak dalam sistem penanganan kasus ABH

Langkah :

1. Peserta dibagi menjadi dua kelompok besar dan dibagikan dua gulung tali dengan 

warna berbeda untuk setiap kelompok

2. Masing-masing kelompok diberikan sebuah studi kasus

3. Dari studi kasus tersebut, peserta akan berbagi peran menjadi anak, pekerja sosial, 

polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan (bapas), pengacara anak, dan 

petugas kemasyarakatan atau pihak lain yang menurut masing-masing kelompok 

dinilai perlu terlibat dalam penanganan kasus anak tersebut.

Lembar aktivitas kolaborasi antar lembagaSESI 3

ABH DAN KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Lembar aktivitas “Siapakah ABH?”

Alat dan bahan : Tali plastik minimal 2 meter

Langkah :

1. Minta dua orang peserta ke depan. A akan melilitkan tali ke B 

(personifikasi ABH) berdasarkan lontaran pendapat peserta.

2.  Minta peserta menjadi anggota masyarakat dan lontarkan 

pertanyaan berikut: 1) Apa pendapat Anda tentang anak ini?

3. Setiap jawaban yang negatif, A akan lilitkan tali ke tubuh B satu 

putaran.

4. Setelah terlilit, tanya B, “Bagaimana perasaannya?” Kemudian 

tanya peserta, “Apa pendapat Anda jika Anda adalah B?”

5. Minta peserta berperan sebagai pendamping ataupun anggota 

masyarakat. Jawab pertanyaan berikut, “Apa pendapat Anda 

tentang anak ini?” Setiap jawaban positif, buka lilitan; tetapi 

jika jawabanya negatif lilit kembali. Teruskan sampai terbuka.

6. Beri koreksi jika peserta kembali memberikan pendapat yang 

negatif.
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Kasus 2-ZNG (Kasus Pencurian)

Anak laki-laki, ZNG berusia 12 tahun, saat ini duduk di kelas 3 SMP. Ia terlibat 

dalam kasus pencurian. Awal mula kejadiannya karena ZNG merasa iri dengan 

kakaknya yang telah memiliki handphone sedangkan dirinya tidak. Ia sudah 

meminta berulang kali kepada orangtuanya namun selalu ditolak karena belum 

memiliki uang dan ZNG sering ceroboh kalua berhubungan dengan barang.

Salah seorang temannya mengajak ZNG bekerjasama untuk mencuri handphone 

di sekitar halte Kuanino dengan balasan jika berhasil maka handphone tersebut 

bisa dijual dan uangnya dibagi dua sehingga bisa untuk ZNG membeli 

handphone. Akhirnya ZNG bersama temannya menjalankan aksinya di halte 

Kuanino. ZNG bertugas mengambil handphone dari seorang ibu yang sedang 

duduk di pinggir angkot sementara temannya mengendarai motor 

membonceng ZNG. 

Pada saat kejadian, ZNG berhasil mengambil handphone namun gagal kembali 

ke motor temannya. Karena banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan 

korban berteriak, teman ZNG meninggalkan tempat sebelum ZNG sempat duduk 

kembali ke motor. ZNG pun dilaporkan ke pihak kepolisian.

4. Setiap kelompok diberikan waktu berdiskusi selama 20 menit untuk menentukan 

tahap penanganan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

5. Setelah diskusi selesai, kelompok pertama maju ke depan, membuat lingkaran dan 

mempraktikkan tahap penanganan dengan menempatkan anak di tengah lingkaran.

6. Tali pertama mengilustrasikan garis intervensi ke anak dan tali kedua mengilustrasikan 

garis koordinasi antar profesi atau lembaga.

Contoh kasus :

Kasus 1-SHD (Kasus Kekerasan Seksual)

Anak perempuan (SHD) berusia 14 tahun, saat ini sedang hamil 7 bulan akibat 

tindak pelecehan dan persetubuhan dan dilakukan oleh ayah tirinya. Ayah 

kandung sudah meninggal sejak ia berusia 3 tahun.

Ayah tiri melakukan perbuatan keji itu saat SHD sudah pulang sekolah. 

Sebenarnya ini bukan pertama kali SHD dipaksa untuk melayaninya, ia diancam 

akan dibunuh bila melaporkan pada ibunya namun ketika hamil ia sudah tidak 

dapat menutupi lagi dari ibunya. Ketika ibu mengetahui anaknya sedang hamil, 

sang ibu juga sedang mengandung 3 bulan, buah cinta dengan suaminya. 

Malangnya, mengetahui anaknya hamil, sang ibu malah memarahi anak dan 

tidak mempercayai bahwa suaminya sendiri yang tega melakukannya. Ibu malah 

mengungsikan anak ke rumah kakek dan neneknya agar tetangga tidak tahu. 

Anak pun menjadi putus sekolah. Sang kakek tidak terima cucunya mendapatkan 

perlakuan seperti itu dan melaporkan ke pihak yang berwajib agar diproses 

secara hukum.Kakek SHD melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
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Studi kasus pelanggaran kebijakan keselamatan anak 

Anda bekerja pada salah satu institusi penegak hukum di suatu wilayah di Indonesia. Pada 

suatu hari, seorang pekerja sosial bernama Dias datang ke ruangan anda dan melaporkan 

bahwa ia melihat salah satu staf anda menampar salah satu anak bernama Endi. Sebagai 

tahap identifikasi awal, anda menanyakan beberapa informasi tersebut kepada Dias.

Dias mengutarakan bahwa kejadian tersebut terjadi dua hari lalu sekitar pukul 14.30 WIB 

saat Dias ingin berkunjung untuk bertemu salah satu staf anda. Karena Dias harus menunggu 

giliran bertemu, Dias memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kantor. Ketika berjalan, 

Dias melihat Endi, yang kala itu sedang berada di kantor anda sedang duduk di ruangan. Endi 

adalah seorang anak yang sedang diperiksa karena kasus kekerasan fisik bersama dengan 

teman sekolahnya. Teman sekolah Endi merupakan anak dampingan Dias.

Baru ingin kembali ke ruangan yang ia tuju, Dias melihat salah satu staf anda menampar Endi. 

Dikarenakan Dias terburu-buru dan pintu ruangan juga tiba-tiba ditutup, Dias kemudian 

berjalan ke ruangan lain untuk bertemu staf anda. Ketika Dias melaporkan kejadian ini, staf 

anda justru menjawab “ah anak itu memang nakal sekali”

Dias kemudian memutuskan untuk melaporkan ini kepada Anda. Anda kemudian membuat 

informasi awal dari Dias untuk meneruskannya sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh 

institusi anda.

SESI 4

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK

Tabel contoh kasus perlindungan anak dan keselamatan anak

Seorang polisi menemukan anak terlantar di jalan

Seorang anak melapor bahwa ada oknum polisi 

penyidik yang membentaknya karena tidak mau 

bercerita 

Anda melihat bahwa rekan kerja anda berteriak 

sangat keras dan mengancam anak berkonflik 

dengan hukum pada saat pemeriksaan

Seorang anak dikeroyok oleh sekelompok orang 

dewasa di lingkungan tempat tinggalnya

Hakim memaksa anak korban untuk hadir di sidang 

pengadilan dengan menghadirkan pelaku walau 

anak sudah meminta untuk tidak dihadirkan pelaku

Penyidik tidak menghadirkan pekerja sosial dan 

orangtua anak ketika melakukan pemeriksaan

Seorang anak melaporkan bahwa temannya 

mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan 

oleh seorang guru di dalam kelas

Kasus Perlindungan 

Anak (CP)

Keselamatan

Anak (CSG)
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Contoh kode etik dalam kebijakan keselamatan anak Save the Children¹³

Melakukan kekerasan fisik 
terhadap anak-anak.

Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan Staf dan Mitra Kami
Saat Beraktivitas Bersama Anak-anak

Hubungi kami di 08118755903 jika anda menemui staf dan mitra kami 

yang melakukan hal-hal di bawah ini:

Partner of

Menunjukkan perilaku yang 
tidak pantas atau provokatif 

secara seksual.

Memakai bahasa yang 
tidak pantas, menghina, 

atau kasar.

Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan
atau menempatkan anak pada keadaan

yang rentan terhadap terjadinya pelecehan.

Mengeksploitasi 
anak-anak.

Terlibat dalam kegiatan seksual atau 
berhubungan seksual dengan anak-anak.

01 02 03

04 05 06

Duhh.. kamu
ganteng banget sih,

pipinya halus, jadi 
naksir kamu deh

hahaha.
muka kamu lucu!..!

mirip pelawak

heh kamu!
Belikan aku

makanan ya, 20 
bungkus!! Cepet!!

12Contoh form Laporan Pelanggaran Kebijakan Keselamatan Anak

LAPORAN AWAL PELAPOR

IDENTITAS PELAPOR 
Nama Pelapor Lokasi Pelapor

Posisi Pelapor Tanggal Laporan

DESKRIPSI KEJADIAN

Uraian kejadian pelanggaran kebijakan keselamatan anak

Tanggal dan jam kejadian 

Lokasi kejadian 

Tanda-tanda kekerasan

IDENTITAS KORBAN  IDENTITAS PELAKU 

Nama               : 

Jenis Kelamin:

Usia                  :

Hubungan korban dan pelaku 

IDENTITAS PENDAMPING KORBAN
Nama 

Jenis Kelamin 

Usia 

Hubungan korban dan pendamping 

Nomor Kontak 

Tanda tangan Pelapor

Nama               : 

Jenis Kelamin:

Usia                  :
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BAB V
PENUTUP

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari keluarga, 

komunitas, pemerintah hingga masyarakat luas. APH, Pekerja Sosial, Pembimbing 

Kemasyarakatan serta sektor terkait perlindungan anak merupakan perpanjangan tangan 

dari pemerintah untuk turut serta dalam upaya perlindungan anak terlebih bagi anak-anak 

berhadapan dengan hukum.

Berbagai produk hukum dan kebijakan lahir sebagai pedoman agar anak-anak dapat 

terhindar dari sistem hukum yang melanggar kepentingan terbaik mereka, menghambat 

tumbuh kembangnya, diskriminatif, dan tidak menghiraukan partisipasi mereka. Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 misalnya, adalah salah satu 

payung hukum yang berupaya mewujudkan hal tersebut dengan mengedepankan keadilan 

restoratif bagi anak-anak.

Anak berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain di luar 

statusnya sebagai korban, saksi, ataupun anak berkonflik dengan hukum. Mereka juga 

memiliki hak-hak khusus untuk melindungi mereka selama proses hukum. Perlu kita melihat 

bahwa ada besar kemungkinan anak-anak tersebut juga mendapatkan kekerasan sebelum 

mereka berada dalam proses hukum termasuk anak berkonflik dengan hukum.
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Menempatkan diri di posisi 
yang rentan terhadap
tuduhan melakukan

perbuatan tidak 
menyenangkan.

Menunjukkan anak-anak 
gambar, film, dan website

yang tidak pantas termasuk 
pornografi, ataupun 
kekerasan ekstrim

Menghabiskan waktu 
berlebih dengan anak

di tempat yang jauh dari 
anak-anak lainnya.

Menunjukkan perlakuan 
berbeda, tidak adil, atau 
mengistimewakan anak 

tertentu dibanding 
anak-anak lainnya.

Mempermalukan, merendahkan, 
mencela, atau menghina anak-anak.

Membiarkan atau ikut serta dalam
perilaku anak-anak yang sifatnya ilegal,

tidak aman, atau mengarah pada kekerasan.

Melakukan hal-hal yang 
bersifat pribadiyang dapat dilakukan 

sendiri oleh anak-anak

Tidur di tempat tidur yang sama
dengan anak yang menjadi

tanggung jawab profesional mereka.

Mengajak anak-anak untuk menginap 
di rumah tanpa ada pengawasan, 
kecuali dalam situasi luar biasa

dan sudah mendapatkan izin dari atasan.

Tidur di kamar yang sama 
dengan anak, kecuali dalam situasi 
luar biasa dansudah mendapatkan 

ijin dari atasan

07 08 09

10 11 12

13 14 15 16

Ayo loncat 
ajaa!!!

Kita mandi 
bareng

yukk dek!!
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Sebuah kebijakan keselamatan merupakan instrumen penting yang perlu dimiliki oleh para 

APH, Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan serta sektor terkait perlindungan anak 

untuk membuat organisasi mereka aman bagi anak sehingga mencegah terjadinya 

kekerasan berulang terhadap ABH. Kolaborasi antar lembaga yang menangani kasus ABH 

pun menjadi aspek yang tidak hanya berpengaruh terhadap efektifitas proses penanganan 

kasus tetapi harus dilihat sebagai upaya untuk melindungi anak.

Kami berharap modul ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan 

lokalatih kebijakan keselamatan anak sehingga mendorong para APH untuk dapat 

menyusun kebijakan keselamatan di masing-masing organisasi.

Usul dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaan modul ini.
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