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KEKERASAN PADA ANAK DAN ASPEK MEDIKOLEGAL 

 
Eriko Prawestiningtyas1  

 
Abstrak 
Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan pada 
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum. (UU 35 Tahun 2014, Tentang 
Perlindungan Anak). Terdapat beberapa faktor mengapa 
anak sering menjadi pelaku atau korban pelaku 
kekerasan antara lain: pengaruh pola asuh, tontonan 
bermuatan kekerasan, game online bermuatan 
kekerasan, permisifitas lingkungan, teman sebaya 
bahkan kultur di satuan pendidikan. Diperlukan 
keterbukaan wawasan bersama tentang apa dan 
bagaimana kekerasan terhadap anak dan perlindungan 
yang mampu diberikan untuk menanggulanginya serta 
pengetahuan tentang adanya regulasi yang mengatur 
upaya perlindungan terhadap kekerasan anak. Anak 
merupakan makhluk yang rentan sehingga mudah untuk 
dijadikan objek kekerasan, eksploitasi bahkan 
kekejaman. Sedangkan yang berlaku saat ini 
perlindungan anak masih dilakukan secara tradisional 
dan belum menjadi perhatian penuh bagi para 
pemangku perlindungan anak baik pemerintah, negara, 
masyarakat, keluarga dan orangtua. Terdapat empat 
perlakuan salah terhadap anak sehingga muncul berupa 
kekerasan emosi, verbal, fisik dan seksual yang 
semuanya jelas melanggar hak anak. Sehingga terbitlah 
UU no 35/2014 tentang perlindungan anak yang 
merevisi UU sebelumnya no 23/2002 yang bertujuan 
menggugah partisipasi semua jejaring untuk mau 
sebagai pelaku aktif pelindung anak, menjadi pemantau 
dan bahkan pelapaor bila menemui kekerasan pada 
anak dengan cara arif dan bijaksana sesuai prinsip yang 
terbaik bagi anak. 
Kata kunci: kekerasan pada anak, UU perlindungan 
anak  
 
Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya-RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
Korespondensi: Eriko Prawestiningtyas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 

Teori kekerasan 
Terdapat tiga teori yang mencoba 

menjelaskan mengapa seseorang melakukan 
tindak kekerasan. Teori yang pertama 
memandang agresi atau kekerasan 
merupakan insting dari manusia. Konrad 
Lorenz berteori bahwa sifat agresif 
merupakan insting yang bertujuan untuk 
mempertahan kelangsungan dari spesies. 
Tetapi, berbeda dengan dorongan biologis 
seperti rasa haus dan lapar, tidak terdapatnya 
mekanisme homeostatic yang berhubungan 
dengan agresifitas. Sekarang sebagian besar 
ahli telah meninggalkan teori yang pesimis ini.  

Teori kedua memandang agresifitas 
sebagai respons akan rasa frustasi. Rasa 
frustasi sendiri didefinikan sebagai suatu 
keadaan yang muncul di mana aktivitas 
dengan tujuan mengalami hambatan. 
Semakin dekat seseorang mendekati tujuan 
atau hasil ketika usahanya terhambat, maka 
semakin besar rasa frustasinya dan berakibat 
makin tingginya resiko melakukan agresifitas. 
Teori frustasi-agresifitas menyatakan bahwa 
agresifitas diawali oleh frustasi, tetapi tidak 
dapat menjelaskan mengapa tidak semua 
frustasi menjadi tindak agresif.  

Sekarang diketahui bahwa reaksi 
terhadap frustasi dapat bervariasi dan tak 
dapat diprediksi. Jadi frustasi hanyalah salah 
satu mekanisme yang dapat memproduksi 
agrsifitas. Lebih jauh lagi, selain tindakan 
agresif, rasa frustasi dapat juga menghasilkan 
perilaku penghindaran dan penyangkalan.  
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Teori frustasi-agresifitas menggantikan 
teori insting dengan adanya pengaruh 
lingkungan terhadap perilaku agresif. Ini 
memicu analisa lebih lanjut mengenai 
hubungan lingkungan sosial terhadap perilaku 
yang menghasilkan teori terbaru yang 
menyatakan tindak agresif merupakan 
fenomena yang atau renspon yang didapat 
atau dipelajari. Efek dari teori ini adalah 
perilaku agresif dapat dicegah maupun diobati 
selama masih sebagai bentuk ekstrim dari 
perilaku normal, bukan perilaku patologis. Hal 
ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan 
diberbagai negara dimana rendahnya angka 
kekerasan di singapura disebabkan oleh 
ketatnya pengaruh oleh pemerintah dalam 
menjalankan peraturan.  

Akan tetapi, terkadang ada faktor lain 
yang dapat mempengaruhi terjadinya 
kekerasan antara lain pengaruh alkohol dan 
napza. Pada penelitian di Inggris, didapatkan 
peningkatan angaka kekerasan pada akhir 
minggu, festival, dan hari libur di mana 
banyak masyarakat yang mengkonsumsi 
alkohol. Pda suatu penelitian, dilaporkan 
sekitar 69% dari korban maupun pelaku 
menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan 
kadar alkohol di nafas.  

 

Macam Kekerasan 
Kekerasan dapat dibagi berdasarkan 

tempat kejadiannya dan bagaimana suatu 
kekerasan itu berlangsung. Penggolongan 
yang pertama yaitu kekerasan dalam 
keluarga. Kekerasan dalam keluarga dapat 
berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan 
anak anak yang menyaksikan berbagai bentuk 
kekerasan. Lebih spesifik lagi, dapat 
dijabarkan menjadi battered spouse or wife 
syndrome termasuk di dalamnya terdapat 
kekerasan fisik, kekerasan mental, dan 
pemerkosaan intra-marital. Kekerasan lainnya 
adalah penganiayaan dan penelantaran pada 

anak dan orang tua yang tidak jarang berujung 
pada kematian atau kecacatan yang parah.  

Kekerasan dapat pula merupakan 
resiko dari pekerjaan pekerjaan tertentu 
seperti polisi, penjaga penjara, pekerja sosial, 
pekerja di bidang kesehatan terutama petugas 
ambulans, perkerja UGD, dan perawat, guru, 
pekerja hiburan malam, penjaga toko, 
pengemudi, dan pegawai bank. Kekerasan 
lainnya adalah kekerasan yang menyertai 
kejadian kriminalitas termasuk di dalamnya 
melukai korban, pemerkosaan, dan 
pembunuhan. Jenis jenis kekerasan lainnya 
adalah pemerkosaaan murni dan penyiksaan.  

Insiden dari tindak kekerasan 
umumnya lebih banyak ditemukan di dareah 
perkotaan dan daerah sekitarnya 
dibandingkan dengan daerah lainnya, bahkan 
dibandingkan dengan pedesaan dengan 
populasi yang tinggi.  

 

Kekerasan Pada Anak 
Kekerasan pada anak, di Indonesia, 

peraturan mengacu pada UU RI nomer 34 
tahun 2014 tentang perlindungan anak, 
adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum. 

Dalam rangka perlindungan dan 
pencegahan kekerasan pada anak, 
pemerintah juga telah memfasilitasi 
berdirinya lembaga indpenden yang berfungsi 
untuk mengontrol keamanan, kenyamanan 
dan terpenuhinya hak-hak anak yaitu dengan 
adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

Diketahui bahwa anak merupakan 
amanat Tuhan yang diberikan kepada 
orangtua yang berarti mengandung makna 
bahwa terdapat unsur amanat dan 
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kepercayaan yang diberikan untuk dapat 
diperlakukan dengan  sebaik-baiknya. Anak 
juga merupakan generasi  masa depan serta 
penentu masa depan tidak hanya keluarga 
bahkan bangsa Negara termasuk dirinya 
sendiri. Berdasarkan data demografi diperoleg 
bahwa hamper sepertiga penduduk Indonesia 
adalah anak-anak sehingga berdasarkan 
jumlah populasi yang besar tersebut maka 
diperlukan komitmen bersama dan peraturan 
yang lebih bersifat mengikat untuk bersama-
sama menjaga anak dan memenuhi semua 
kebutuhan anak dalam pemenuhan hak anak. 
Terdapat beberapa norma umum yang 
mengatur hak anak seperti dalam UU dasar 
Negara RI hingga peraturan khusus yang 
memang mengatur tentang perlindungan 
anak dalam hal pencegahan kekerasan pada 
anak. 

Dalam UUD RI pasal 28B ayat 2 
dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. UU terterntu 
yang mengatur dalam perlindungan anak 
antara lain: UU 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak, dan UU khusus yang 
mengatur tentang  Protokol opsional konvensi 
hak-hak anak mengenai penjualan anak, 
prostitusi anak dan pornografi anak dalam UU 
RI no 10 tahun 2012. 

Dalam rangka perlindungan anak pula 
pemerinta menerbitkan peraturan bilamana 
anak tersangkut dengan perkara pidana 
dengan menerbitkan UU RI no 11 tahun 2012 
tentang Sistem peradilan pidana anak.  

Adapun prinsip perlidungan anak 
adalah harus bersifat non diskriminasi, 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi 
anak, memperhatikan hak hidup, 
kelangsungan hidup dan perkembangan serta 
mendengarkan pendapat anak. 

Anak tercantum dalam UU perlindungan anak 
no 35 tahun 2014 dinyatakan sebagai 
seseoramh yang belum berusia delapanbelas 
tahun (18) termasuk anak yang masih didalam 
kandungan. 

Pada kenyataannya akhir akhir ini 
terdapat peningkatan laporan terkait dengan 
kekerasan anak, meskipun sudah ada norma 
masyarakat dan peraturan yang mengatur 
langsung tentang hakekat dan perlindungan 
anak.  Terdapat beberapa jenis kkerasan pada 
anak (Suharto, 1997), yaitu: 1) kekerasan fisik; 
2) kekerasan seksual; 3) kekerasan psikologis; 
dan 4) kekerasan social. 

Terdapat beberapa factor mengapa 
sering terjadi kekerasan dengan anak sebagai 
korban, yaitu dapat dipengaruhi oleh pola 
asuh, factor tontonan (TV maupun games) 
yang bermuatan kekerasan fisik maupun 
nonfisik,pengaruh permifisitas lingkungan, 
teman sebaya maupun kultur di satuan 
pendidikan maupun di lingkungan rumah 
tinggal. 

Faktor pola asuh dapat menjadi 
pemicu kekerasan pada anak anatara lain bila 
pola pengasuhan disertai dengan latar 
belakang  warisan. Terdapat juga kekerasan 
yang mungkin dilakukan oleh tenaga pendidik 
maupun orang tua yang mengatasnamakan 
“proses pendidikan”. Faktor lingkungan 
sekolah dan tempat tinggal juga sangat 
rentan, dengan maraknya bullying dari kakak 
kelas, teman, dll. Dalam lingkungan rumah 
tangga tidak jarang juga dipengaruhi oleh 
factor diharm dan disfungsi keluarga karena 
beberapa factor pula seperti permasalahan 
ekonomi maupun social. Tidak jarang juga 
kekerasan muncul akibat tafsir keagamaan.  

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan 
KPAI tahun 2012, diperoleh hasil bahwa 
kekerasan pada anak Fakta kekerasan anak 
memperlihatkan bahwa dari 1026 responden 
anak (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) yang 
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berhasil ditemui dan memberikan 
pengakuannya, tercatat: 91% responden anak 
mengaku masih mendapatkan perlakuan 
tindak kekerasan di keluarga; 87,6% 
responden anak mengaku mengalami tindak 
kekerasan di lingkungan sekolah dan 17,9% 
responden anak yang pernah mengalami 
bentuk perlakuan kekerasan di masyarakat. 
Keluarga  sebagai system sosial terkecil 
memiliki kontribusi dalam menimbulkan 
kekerasan pada anak antara lain karena factor 
orangtua (tidak mempunyai konsep pola asuh 
anak, orangtua memiliki riwayat trauma masa 
kecil, agresif dan emosional, orang tua 
tunggal, permasalahan ekonomi, riwayat 
KDRT dalam keluarga, permasalahan hukum 
atau pengaruh obat, alkohol maupun 
narkoba, gangguan psikologis lain). Dilain 
pihak satuan pendidikan diluar sekolah 
sebagai tempat perlindungan tidak menutup 
kemungkinan sebagai tempat timbulnya 
kekerasan pada anak. Ini bisa terjadi bila 
system dan peraturan sekolah tidak memiliki 
visi perlindungan pada anak, paradigma 
mengajar lebih dominan daripada mendidik, 
pemahaman terhadap regulasi minimal, serta 
kemampuan memposisikan anak sebagai 
subjek pedidikan dan bukan objek pendidikan 
yang masih lemah. Pada lingkungan sekitar 
anak juga memiliki kontribusi dalam 
menimbulkan kekerasan bila kontribusi 
keluarga lemah, anak cenderung mencari 
jatidiri diluar secara tidak tepat serta 
masyarakat yang cenderung acuh terhadap 
kewaspadaan komunitas. 

Kekerasan seksual pada anak dapat 
berupa perlakuan pra kontak seksual antara 
anak dengan orang yang lebih besar (melalui 
kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), 
maupun perlakuan kontak seksual secara 
langsung antara anak dengan orang dewasa 
(incest, perkosaan, eksploitasi seksual)  
 

Usaha pencegahan 
Prinsip dari mencegah kekerasan pada 

anak adalah dengan melakukan pencegahan 
berbasis kemitraan. Bagi keluarga, satuan 
pendidikan dan masyarakat, maka diperlukan 
persepsi yang sama dalam hal konsep 
perlindungan anak,  “batas kekerasan” dan 
“batas pendidikan/pengasuhan” antar 
pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua 
dan masyarakat. Melakukan gerakan 
terintegrasi dalam hal sosialisasi  pencegahan 
kekerasan melalui berbagai media masyarakat 
dan forum berbasis warga dan masyarakat, 
serta bersama membangun system 
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 
dan bullying baik di sekolah, keluarga dan 
masyarakat.  
 
Usaha penanganan Korban 
Bila terdapat korban kekerasan anak, maka 
terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 
yang juga berprinsip integrasi semua 
komponen masyarakat, terutama dalam hal 
pendampingan terhadap korban. Dalam hal ini 
dibutuhkan komitmen pendampingan 
bersama anatar orangtua, masyarakat, 
lingkungan dan sekolah baik dlam hal 
memperbaiki dan meningkatkan proses 
komunikasi serta pola pengasuhan, 
menciptakan lingkungan yang ramah dan 
kondusif, pemulihan psikologis serta 
meningkatkan kepercayaan diri serta minat 
bakat anak paska kekerasan terjadi.  
 
Aspek medikolegal kekerasan pada anak 

Dalam hal item perlindungan pada 
anak, dicantumkan bahwa anak berhak 
memperoleh perlindungan dari 6 hal 
tercantum dalam pasal 15 dan 16 UU RI 35 
tahun 2014 tentang perlindungan anak yang 
termasuk perlindungan dari pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
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Terdapat Bab khusus yang mengatur larangan 
yaitu Bab XI A tentang Larangan.  
Dalam hal  kekerasan pada anak, diatur 
tersendiri dalam pasal 76C-F. Dengan 
ketentuan sanksi pidana diatur dalam pasal 
80-83. Adapun kekerasan atau trauma yang 
timbul dapat menyebabkan luka dan sampai 
kematian. Dalam hubungan dengan aspek 
hukum, akibat luka juga tercantum dalam: 
1. KUHP pasal 352 yaitu : penganiayaan yang 

tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian (sebagai 
penganiayaan ringan). 

2. KUHP pasal 351:1 yaitu penganiayaan 
yang menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian. 

3. KUHP pasal 351:2 yaitu penganiayaan 
yang menimbulkan luka berat. 

4. KUHP pasal 90 terkait kriteria luka berat 
5. KUHP pasal  338,340,355,359 (mati) 
 

Secara istilah bahasa “luka” dianalogkan 
dengan akibat dari suatu penganiayaan atau 
trauma. Istilah penganiayaan hanya 
merupakan istilah hukum dan tidak dikenal 
dalam istilah kedokteran, oleh karena 
penganiayaan dapat menimbulkan luka maka 
dalam penulisan visum et repertum digunakan 
istilah luka sebagai pengganti kata 
penganiayaan. Dengan kriteria kualifikasi luka 
terdiri dari: 
1. Luka ringan: yang tergolong luka yang 

tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian. 

2. Luka sedang: yang tergolong luka yang 
menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan atau 
pencaharian. 

3. Luka berat, menurut KUHP pasal 90, maka 
“luka berat” berarti : 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang 

tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali atau yang menimbulkan 
bahaya maut. 

b. Tidak mampu secara terus menerus 
untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan pencaharian. 

c. Kehilangan salah satu panca indera. 
d. Mendapat cacat berat. 
e. Menderita sakit lumpuh. 
f. Terganggu daya pikir selama 4 minggu 

lebih. 
g. Gugur atau matinya kandungan 

seorang perempuan. 

SIMPULAN 

Mengutip pernyataan Franklin D 
Roosevelt yakni “kita mungkin tidak dapat 
menyiapkan masa depan anak kita, tetapi 
setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita 
untuk masa depan” dengan selalu mengingat 
bahwa setiap anak memiliki hak, yang wajib 
dilindungi agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai 
harkat dan martabat kemanusiaan. 
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