
 

i 

 

SKRIPSI 

PERAN YAYASAN KAKAK SURAKARTA DALAM MEMBERIKAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Oleh : 

BIMA PRADIPTA 

NIM : C 100 060 074 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011 



 

ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

    (Sudaryono, SH, M.Hum)                                          (H. Hartanto, S.H, M.Hum) 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 18 November 2011 

Dewan Penguji 

 

Ketua  : Sudaryono, SH, M.Hum   (                               ) 

Sekretaris : Hartanto, SH, M.Hum                         (                               ) 

Anggota : M. Iksan, SH, M.H                                       (                               ) 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

(Muchamad Iksan, S.H, M.H.) 

 

 

 



 

iv 

 

MOTTO 

 

Jadikanalah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’ 

( Q.S Al Baqarah : 45) 

 

 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan mereka sendiri” 

(Q.S AR-RA`D ayat 11) 
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ABSTRAKSI 

 

 Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut 

kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan 

terhadap kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal 

kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut 

tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Pemerkosaan adalah 

tindakan tidak terpuji serta melanggar norma-norma yang hidup di 

masyarakat. Yang menjadi korban pemerkosaan biasanya adalah 

perempuan baik itu yang sudah dewasa maupun di bawah umur. Pihak 

perempuan mengalami kerugian yang sangat besar, karena dia telah 

mempertaruhkan harga diri, masa depan serta kebanggaan keluarga. tindak 

pidana pemerkosaan sangat memprihatinkan apabila korban nya adalah 

anak-anak dibawah umur, dikarenakan akan mempengaruhi dari psikologis 

korban dan juga akan menyuramkan masa depan dari korban serta akan 

menimbulkan trauma seumur hidup. Antisipasi atas tindak pidana 

perkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana 

secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang 

melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai 

dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, 

maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan 

penderitaan yang berupa hukuman.  

perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban 

manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam 

hubungan dengan manusia lain. perlindungan hukum anak dapat diberikan 

makna sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak terhadap kebebasan 

dan hak asasi (fundamental rights and freedom of children) serta sebagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut UU 

No. 23 Tahun  2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan unuk 

menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

deskriminasi. 

Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Anak) adalah yayasan yang 

berdiri pada tanggal 23 Juli 1997 dan merupakan perwujudan dari 

keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian 

besar terhadap permasalahan anak. Yayasan Kakak juga melakukan 

pendampingan terhadap anak korban perkosaan, karena dari hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa korban perkosaan adalah beresiko 

terhadap prostitusi. 

Kata kunci: Anak, Perlindungan Hukum, tindak pidana perkosaan, 

Yayasan Kakak Surakarta. 

 

 


