BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan
pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, dimana saling membutuhkan
antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hak seorang manusia
sudah ada sejak manusia itu sendiri berada di dalam kandungan sampai
ia dilahirkan sebagai rahmat dari tuhan Yang Maha Esa, mengetahui
adanya hak asasi manusia yang timbul sejak dalam kandungan
memberikan artian yang jelas bahwa tidak satupun manusia lain yang
boleh merampas hak seorang manusia untuk hidup.
Di Indonesia, Hak Asasi Manusia mendapatkan tempat dan jaminan
perlindungan hukum yang tertuang dalam hukum nasional yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dalam ruang lingkup perlindungan terhadap hak asasi manusia, anak
merupakan subjek yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan
lebih, melihat posisinya yang lemah dalam mempertahankan segala
bentuk hak asasinya dalam hal ini dibutuhkan partisipasi subjek hukum
lain, dengan demikian hak asasi tentang anak diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebelumnya
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam
mewujudkan watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dan
bertanggung jawab. Salah satu hak seorang anak adalah berhak
memperoleh pendidikan serta pengajaran, sesuai dasar falsafah negara
Republik Indonesia dalam pembukaan Undang Undang Dasar tahun
1945 alenia ke empat disebutkan bahwa yang menjadi salah satu tujuan
negara republik indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Maksud dari kehidupan yang cerdas meliputi harkat, martabat,
kemandirian, pintar, jujur, kreatif, produktif dan emansipatif. Salah satu
bentuk kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menuntut ilmu
melalui lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Dalam
lembaga pendidikan formal, guru merupakan faktor utama pemicu
upaya

pemenuhan

tujuan

negara

Republik

Indonesia

dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 dalam Pasal 28
Huruf D menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.”
Pasal diatas menjelaskan bahwa Murid selaku anak dan peserta didik
serta Guru sebagai pendidik profesional memiliki hak yang sama di
hadapan hukum tanpa adanya tindak diskriminasi hak.
Berdasarkan pasal 1 angka 1 dalam Undang Undang No 14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa.
“Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
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dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.”
Tujuan dibentuknya Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen antara lain Menjunjung martabat pendidik,
memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban pendidik,
Mengembangkan kompetensi pendidik, Memajukan profesi serta karier
pendidik, Memberikan peningkatan dalam kualitas pembelajaran serta
kualitas

pendidikan

nasional,

Menekan

kesenjangan

terhadap

ketersediaan pendidik antar daerah dalam segi jumlah, kualitas,
kualifikasi akademik juga kompetensi, Menekan kesenjangan kualitas
pendidikan antar daerah dengan membangun pelayanan pendidikan
yang berkualitas.
Dalam rangka pelaksanaan tugas seorang guru sebagai pendidik
profesional, disamping melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan
mutu profesionalitasnya. Sekarang, guru juga dihadapkan dengan
situasi yang semakin rumit sejalan dengan perubahan cara masyarakat
dalam memandang perlindungan hukum terhadap anak, dimana secara
sadar mempengaruhi masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat lebih
berpikir kritis, dalam hal ini termasuk anak sebagai peserta didik. Salah
satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia pendidikan pada saat
ini ialah permasalahan dalam pemberian tindak pendisiplinan atau
sanksi kepada peserta didik yang telah melanggar aturan serta normanorma di sekolah, dimana bentuk pemberian pendisiplinan atau sanksi
terhadap peserta didik ini kemudian dianggap sebagai pelanggaran
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terhadap hak asasi anak dalam kategori perlakuan tindak kekerasan
terhadap anak. Seiring dengan perkembangan zaman hak asasi manusia
khususnya hak asasi anak telah diatur pemerintah secara konkrit, namun
dalam penerapannya peraturan atau Undang-Undang Perlindungan
Anak ini banyak dimanfaatkan beberapa oknum dalam upaya
menghindari kesalahan juga sebaliknya dapat merugikan pihak lain.
Dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2018, isu pendisiplinan hingga
mengakibatkan kriminalisasi terhadap pendidik yang mengakibatkan
pendidik masuk ke ranah hukum cukup menarik perhatian masyarakat
luas di indonesia.
SMAN 12 Batam merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas
Negeri yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Dimana dalam menjalankan fungsi instansi yang bergerak di bidang
pendidikan ini tentunya membutuhkan peran pendidik dan tenaga
kependidikan. Guna mencapai proses pembelajaran yang efektif dan
maksimal pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 12 Batam rutin
melakukan

kegiatan

pelatihan-pelatihan

kependidikan

melalui

organisasi profesi yang diakui oleh pihak pemerintah maupun forum
musyawarah yang dibentuk para pendidik.
Sebelumnya telah sama-sama kita ketahui bahwa pendidik dalam hal
ini guru tak hanya berperan meningkatkan mutu akademik peserta didik
atau murid, namun juga berkewajiban dalam membangun karakter serta
akhlak peserta didik sehingga menciptakan generasi-generasi bangsa
yang pintar dan berakhlak mulia. Pemberian sanksi dalam dunia
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pendidikan

sebenarnya

merupakan

upaya

pendidik

dalam

menyadarkan peserta didik akan kesalahan-kesalahan apa saja yang
telah mereka perbuat sehingga mereka dapat memperbaiki diri
kedepannya, sanksi yang diberikan kepada peserta didik pada
seharusnya merupakan sanksi yang sifatnya mendidik serta jauh dari
unsur kekerasan yang merugikan fisik dan mental peserta didik. Dulu
pemberian sanksi berupa cubitan dan peringatan secara verbal oleh guru
merupakan hal yang dapat diterima oleh peserta didik juga orang tua
peserta didik menimbang hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar
bagi mereka. Sekarang peserta didik dan orang tua peserta didik dengan
pengetahuan mereka menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak
sebagai senjata dalam menyalahkan tindakan pendidik di sekolah. Di
indonesia kekerasan tak hanya menimpa murid, kasus tindak kekerasan
juga menimpa guru akibat perbuatan murid maupun orang tua murid
yang tak terima atas perlakuan guru disekolah terhadapnya yang
sebenarnya merupakan tindak pendisiplinan akibat pelanggaran yang
telah dilakukan murid, sehingga membuat guru merasa terancam dan
takut dalam menjalankan profesinya.
Melihat dari berbagai isu dalam dunia pendidikan di atas dapat
diketahui bahwa pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik
dalam hal ini seimbang yaitu dapat menerima perlakuan kekerasan juga
dapat melakukan kekerasan itu sendiri. Perhatian yang cukup besar
terhadap anak sebagai peserta didik telah diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak, begitu juga bagi pendidik dimana telah diatur
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dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen serta Peratuan Menteri
tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, namun
bagaimana dengan pelaksanan perlindungan terhadap guru dan murid
dari tindak kekerasan dalam kenyataannya di dunia pendidikan.
Permasalahan diatas dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan
pendidikan

sebagaimana

mestinya

sehingga

tindak

kekerasan

seharusnya dapat ditekan atau di minimalisir agar tidak terjadi di
lingkungan pendidikan khususnya sekolah. Berdasarkan uraian diatas,
maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan kerja praktek di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Batam dan menganalisa
permasalahan yang ada tersebut, dengan menarik judul “Pelaksanaan
Perlindungan kepada Guru dan Murid dari Tindak Kekerasan di
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Batam”, guna melihat
tingkat kesesuaian penerapan perlindungan hukum terhadap guru juga
murid yang telah ada dalam Undang-Undang yang seharusnya
diterapkan.
B. Ruang Lingkup
Kerja Praktek yang dilakukan penulis merupakan salah satu bentuk
nyata penulis menilai implementasi peraturan perundang-undangan
terkait pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia khususnya kepada
Guru dan Murid yang ada dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu,
dalam pelaksanaan kerja praktik ini penulis akan berkontribusi dalam
lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Batam.
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Dalam laporan kerja praktek ini, penulis akan mencoba untuk
memaparkan, menyajikan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai
implementasi nilai-nilai kemanusiaan oleh Guru dan Murid sebagai
Pendidik dan peserta didik di sekolah dalam upaya terhidar dari praktek
kekerasan di lingkungan sekolah serta tata cara penanaman sikap damai
dalam menciptakan lingkungan jauh dari kekerasan yang kemudian
dikaitkan dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan di
lingkungan sekolah.
C. Tujuan Proyek
Tujuan yang akan dicapai oleh Penulis dalam penyusunan laporan
kerja praktek ini diantaranya :
1.

Mengkaji secara langsung apakah telah terimplementasi dengan
baik nilai-nilai kemanusiaan oleh pendidik dan peserta didik di
lingkungan sekolah.

2.

Memberikan masukan berupa jalan keluar terhadap permasalahan
dari tindak kekerasan yang timbul di lingkungan sekolah.

D. Luaran Proyek
Dalam penyusunan proposal kerja praktik ini penulis telah
merancang luaran proyek diantaranya :
1.

Kontribusi dalam menganalisa hambatan dalam penyelesaian
permasalahan kekerasan yang muncul antara Guru dan Murid
dalam kegiatan di sekolah serta Memberikan bentuk penyuluhan
hukum akan pentingnya kepedulian sesama terhadap hak-hak asasi
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manusia dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam
proses pembelajaran.
2.

Membuat poster bertajuk anti kekerasan dan anti narkoba yang
kemudian akan dipajang diseluruh ruangan di sekolah.

E. Manfaat Proyek
1.

Mengetahui secara langsung impementasi

oleh pendidik dan

peserta didik di sekolah.
2.

Agar hasil Proyek dapat digunakan sebagai solusi dalam
pemecahan permasalahan yang dialami Guru dan Murid khususnya
dalam hal mencegah tindak kekerasan di lingkungan sekolah, serta
Hasil Kerja Praktek ini dapat dijadikan referensi dalam penulisan
karya ilmiah bagi akademisi.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam membahas kegiatan Kerja Praktek terdiri atas
beberapa bab, antara lain:
BAB I : Pendahuluan
Dalam bab ini terdiri atas latar belakang, ruang lingkup, tujuan
proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Dalam penulis mengunakan teori-teori yang merupakan temuan dari
hasil penelitian orang lain (ahli hukum dan sebagainya), definisi atau
pengertian yang diuraikan dengan jelas tentang:
1.

Tinjauan umum tentang Pendidikan

2.

Tinjauan umum tentang Sekolah
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3.

Tinjauan umum tentang Anak

4.

Tinjauan Umum tentang Peserta didik

5.

Tinjauan umum tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.

Tinjauan khusus Kode etik guru

7.

Tinjauan umum tentang Kekerasan
Disertai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia,

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2002

Tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen,Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Kode Etik Guru Indonesia Tahun 2008 serta pendapat
doktrin hukum terkait dengan topik permasalahan dalam Kerja Praktek.
BAB III : Gambaran Umum Perusahaan
Dalam bab ini memuat hal-hal terkait Identitas tempat pelaksanaan
Kerja Praktek , dimulai dari sejarah berdirinya perusahaan,
perkembangan perusahaan, jenis perusahaan serta struktur organisasi
perusahaan yang kemudian disertai dengan tanggung jawab lengkap
setiap struktur dan aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional
perusahaan tersebut serta sistem-sistem yang dipakai guna menunjang
operasional perusahaan.
BAB IV : Metodologi
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Dalam bab ini terdiri atas rancangan penelitian, teknik
pengumpulan data, proses perancangan dimana proses tersebut dimulai
dari awal tahapan sampai dengan tahapan terakhir dalam membentuk
suatu sistem yang telah disesuaikan dengan program studi masingmasing serta tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan Kerja Praktek
yang sistematis, jadwal kerja praktek diikuti metode apa yang akan
digunakan.
BAB V : Analisis Data dan Perancangan
Dalam bab ini terdiri atas analisis dari hasil temuan dan observasi
serta proses-proses yang terjadi di lapangan , perancangan sistem atau
alat serta kendala dalam pengimplementasian terhadap luaran proyek
yang penulis rancang dapat terimplementasi atau tidak disertai dengan
alasan.
BAB VI : Implementasi
Dalam bab ini terdiri atas proses implementasi luaran yang
dilakukan di lapangan serta umpan balik yang dicapai dari hasil
rancangan luaran proyek dimana telah diimplementasikan pada tempak
kerja praktek mahasiswa. Terdapat dua sub-bab dalam implementasi ini
diantaranya Implementasi Luaran proyek (Project Deliverables) serta
Konsisi Setelah Implementasi.
BAB VII : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang mana penjelasan
dari hasil penelitian kerja praktek selanjutnya akan dirangkum secara
ringkas terkait judul dan topik yang telah dipilih serta saran yang akan
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diberikan dan disampaikan di tempat kerja praktek ke sasaran subjek
kerja praktek yang untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.
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