
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), 

perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin 

kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya 

ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan 

sebagai bentuk pelanggaran dari norma. “Perilaku yang menyimpang dari 

norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum 

dan merugikan masyarakat”.
1
 

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 

penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati dapat menyebabkan  

terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu 

sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh 

masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum 

pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang 

akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh 

negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah 

dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.
2
 

                                                 
1
 Bambang Waluyo. 2000. pidana dan pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 3 

2
 Ibid. Hal. 4. 
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Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang 

dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah 

dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

kehilangan arah dan tujuan di mana manusia mempunyai ambisi, keinginan 

dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang 

berlebihan gagal dikendalikan dan di didik, maka mengakibatkan masalah 

yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. 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. 

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari 

kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk 

mengaktualkan, merekontruksi, menginterprestasi dan memberdayakan hak-

hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi 

obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda 

kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari 

adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal 

ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi 

kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. 
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Dalam pasal 4 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :  

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi 

secara  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

 

Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal 

kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, 

emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang 

anak akan melewatkan waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh 

berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat 

berpotensi untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, 

handal, kreatif dan produktif. Sebab, anak merupakan generasi yang 

merupakan asset bagi pembangunan suatu bangsa. 

Menurut hemat penulis, bahwa seorang anak akan menjadi harapan 

penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu 

bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi 

penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga 

akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, 

maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi 

kelangsungan hidup berbangsa, maka  sudah sewajarnya jika seorang anak 

harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. Adapun faktor-faktor 
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dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah 

orang tua, sekolah dan lingkungan, ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. 

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta menjadi salah satu tujuan 

Negara yang terletak pada alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari salah 

satu tujuan nasional di atas dapat diartikan, Negara Indonesia melindungi 

seluruh warga Negara nya, termasuk pula di sini adalah anak- anak, anak 

merupakan salah satu aset penting dari suatu Negara, di karenakan anak 

adalah harapan di masa mendatang bagi seluruh Negara di dunia termasuk 

pula Indonesia yang wajib dilindungi sagala hak-hak nya, termasuk hak untuk 

mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang 

membahayakan bagi anak tersebut. 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 oleh laki-laki yang tidak bermoral. Pihak perempuan 

mengalami kerugian yang sangat besar, karena dia telah mempertaruhkan 

harga diri, masa depan serta kebanggaan keluarga.  
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Menurut  Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:  

“Barangsiapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima 

belas tahun atau kalau umurnya tidak  jelas, belum waktunya dikawin, 

diancam pidana paling lama sembilan tahun” 

 

Dilihat dari pasal di atas, 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. “Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya 

bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi 

sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman 

perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterprestasikan 

sebagai tindakan terlarang”.
3
 Tindakan pemerkosaan bukan tidak mungkin 

dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, Para pelaku dari tindak 

perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada 

juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling 

memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak 

                                                 
3
 Achie Sudiarti Luluhima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: Alumni. Hal. 1. 
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kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak 

pidana pemerkosa adalah orang luar. 

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.  

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. Karena beberapa hal 

diantaranya adalah karena mereka merasa sudah terlanjur tidak perawan lagi, 

merasa bahwa dirinya tidak suci, sehingga menjadikan mereka terjun ke dunia 

prostitusi. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai usaha untuk terwujudnya 

perlindungan terhadap anak walau ternyata hasil yang dicapai belum 

maksimal, karena dalam perjalanannya banyak kesulitan yang dihadapi 

Yayasan Kakak, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-

faktor internal antara lain adalah permasalahan Sumber Daya Manusia. 
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Kurangnya pengalaman dari Sumber daya manusia Yayasan Kakak dalam 

pendampingan dilapangan (untuk kasus perkosaan dan pengaduan konsumen), 

kurangnya pengalaman dalam pengelolaan kelompok-kelompk dampingan 

yang sudah terbentuk, menjadikan motivasi/alasan Sumber daya manusia 

Kakak untuk terus belajar. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dihadapi 

diantaranya adalah karena tidak responnya pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan anak seperti : tidak tegasnya aparat kepolisian dalam menindak 

pelaku perkosaan terhadap anak, tidak responnya pengelola sekolah dalam hal 

pendidikan konsumen yang akan diberikan kepada anak-anak, dan lain-lain.  

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

masalah tersebut dengan mengambil judul ; “Peran Yayasan Kakak 

Surakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak  sebagai korban pemerkosaan ditinjau secara yuridis ? 

2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Yayasan Kakak Surakarta terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ? 
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3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam penerapan 

perlindungan hukum oleh Yayasan Kakak Surakarta terhadap anak 

sebagai korban pemerkosaan ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak  sebagai korban pemerkosaan ditinjau secara yuridis 

formal.  

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum yang 

diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta terhadap anak sebagai korban 

pemerkosaan.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam 

penerapan perlindungan hukum oleh Yayasan Kakak Surakarta terhadap 

anak  sebagai korban pemerkosaan.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut : 
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1. Manfaat  Teoritis 

a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana 

pada khususnya.  

b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi 

ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian 

sejenis untuk tahap berikutnya.  

c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

 

2. Manfaat Praktis   

a) Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait 

dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.  

b) Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 

sumbangan pemikiran kepada aparat pemerintah dalam hal 

memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban 

pemerkosaan serta penanganan selanjutnya. 

 

E. Kerangka Teori 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat menjunjung 

tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara 

baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan  negara adalah 

untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4
 Pencapaian 

tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa 

termasuk konsep penegakan hukum pidana dalam berbagai pelanggaran dalam 

setiap tindak pidana. 

hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah 

kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang 

tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Hukum sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah karena mempunyai isi yang bersifat umum dan 

normatif, dikatakan umum karena berlaku bagi  setiap orang dan dikatakan 

normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak 

boleh dilakukan atau harus  dilakukan serta menentukan bagaimana cara 

melaksanakan kepatuhan kaidah-kaidah.
5
 

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk 

dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk 

                                                 
4
  Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161. 

5
 Sudikno Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum (Suatu  Pengantar). Cet. Ke-1. Yogyakarta: Liberty.  

hlm. 38. 
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keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya 

bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga 

hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar 

tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.
6
 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah 

antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata 

"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih 

abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan 

antar para individu dengan individu yang lain. Masyarakat adalah sebuah 

komunitas yang interdependen yaitu yang saling tergantung satu sama lain. 

Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang 

yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.  

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Syarat 

berdirinya suatu yayasan antara lain: 

1. Yayasan terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. 

2. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan 

sebagian harta kekayaan pendirianya sebagai kekayaan awal. 

                                                 
6
  S. Wiljatmo. 1979. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm 20. 
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3. Pendirian yayasan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa 

Indonesia 

4. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. 

5. Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama asing, mengenai 

syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

6. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan 

memperoleh pengesahan menteri. 

Yayasan Kakak Surakarta berdiri pada tanggal 23 Juli 1997 

merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai 

kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen, 

Peduli dan komit untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya 

anak sebagai konsumen dan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual 

secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak. 

Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak sebagai 

konsumen dan anak korban kekerasan,maupun pemerkosaan dan eksploitasi 

seksual melalui pendidikan, advokasi dan pelayanan.  

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan 

kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, 

yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut.  Perkosaan menurut konstruksi yuridis 

peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan 
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memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan 

“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan 

betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan 

kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan 

kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tesebut disertai dengan 

kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, 

tetapi juga dari segi psikis. Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan 

yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia, Mengenai tindak pidana 

perkosaan, diatur pula di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyatakan bahwa 

setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

1. Kekerasan fisik 

2. kekerasan psikis 

3. Kekerasan seksual 

4. Penelantaran dalam rumah tangga 

Dalam Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan yakni 

ditegaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam 



 14 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua 

belas tahun.  

Korban ialah orang, baik individu atau kolekif yang mengalami 

penderitaan dan kerugian akan hak-hak asasinya akibat suatu perbuatan. 

Dalam kasus pemerkosaan, dilihat dari status dan keadaan korban, korban 

pemerkosaan digolongkan menjadi biologically weak victims yaitu mereka 

yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. 

Dalam kasus pemerkosaan, pada umumnya yang menjadi korban ialah 

perempuan dan anak-anak karena secara anatomi dan fisiologi tubuh, 

kekuatan dan fisik perempuan berbeda dan lebih lemah dibandingkan laki-

laki. Selain itu, korban pemerkosaan juga dapat digolongkan kepada socially 

weak victim yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang 

menyebabkan ia menjadi korban. Hal ini disebabkan oleh budaya dan 

kebiasaan masyarakat dan pandangan masyarakat yang menempatkan 

perempuan perempuan sebagai subordinai laki-laki.  

Perlindungan anak adalah adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7
 Perlindungan 

pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni, melalui, 

pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti 

                                                 
7
 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
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perlindungan atas  kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa 

depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan 

penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu 

tumbuh berkembangnya anak secara wajar. 

 Di bidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek 

pengebirian dan pelecehan dan hak-haknya sedang tidak berdaya menghadapi 

kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai 

kesusilaan yang seharusnya dijaga  kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai 

oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah 

satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen 

hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan di upayakan 

bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi 

secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum 

hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa 

penjatuhan pidana bukan semata-mata  sebagai jalan balas dendam atas 

perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian 

bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas 

korban dari tindak pidana yang ada.  
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F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberpa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam 

melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna 

yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.
8
 Dalam melakukan penelitian 

agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa 

metode sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,
9
 yaitu untuk 

memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak 

serta perlindungan hukum nya dan implementasinya baik secara preventif 

maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian 

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan 

baik secara yuridis maupun empirisnya khususnya di Kota Surakarta 

 

 

                                                 
8
  Kudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
9
   Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. 

“ Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan 

akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-

faktor tertentu.”   
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan 

perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang 

perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dan 

implementasinya baik secara preventif  maupun represif serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap anak 

korban pemerkosaan yang dihadapi oleh Yayasan Kakak Surakarta. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan 

penelitian adalah di Kota Surakarta. Dengan alasan sebagai berikut: 

a. Karena di kota Surakarta terdapat beberapa kasus tindak pidana 

pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.  

b. Karena kota Surakarta merupakan salah satu kota yang melaksanakan 

program layak anak dari tahun 2006 hingga sekarang.  

 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 
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Data Primer 

Data primer adalah berupa data langsung dari masyarakat dalam hal ini 

melalui hasil penelitian di Yayasan Kakak Surakarta maupun anak 

korban pemerkosaan serta keluarga dari korban pemerkosaan dan aparat 

penegak hukum. 

Data Sekunder 

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana 

c. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

d. Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

e. Undang Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan anak 

f. Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait 

dengan penegakan hukum pidana dan perlindungan anak dalam tindak 

pidana pemerkosaan sehinggga menunjang penelitian yang dilakukan. 

3) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum priimer dan bahan hukum sekunder berupa 

kamus. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. 

b. Wawancara 

Untuk memperoleh data primer maka wawancara dilakukan terhadap 

kepala Yayasan Kakak Surakarta, anak korban pemerkosaan, kelurga 

korban pemerkosaan serta kuasa hukum yang berperan sebagai 

pendamping anak korban pemerkosaan.  

 

6. Metode analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis 

kualitatif.
10

 Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang akan didiskusikan 

                                                 
10

   Winarno Surakhmad. 1998. Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi. Bandung : Tarsito. Hllm 16. 

Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubunggan antara 

satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. 
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dengan data yang diperoleh dari Yayasan Kakak Surakarta, sehingga pada 

akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

yang terkandung dalam skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab 

yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian  serta 

ruang lingkup dari skripsi ini. Adapun sistematika Penyusunan skripsi ini 

dibagi dalam empat bab:  

Bab I yang berupa pendahuluan, isinya mencakup latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II yang merupakan bab tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan 

umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan, 

tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang perlindungan hukum.  

Bab III, berisikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai 

bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak  sebagai korban 

pemerkosaan ditinjau secara yuridis, langkah-langkah yang dilakukan oleh 

Yayasan Kakak Surakarta dalam upaya implementasi perlindungan hukum 

terhadap anak korban pemerkosaan di Kota Surakarta Jawa Tengah, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penerapan perlindungan hukum oleh 
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yayasan kakak surakarta terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

pemerkosaan di di Kota Surakarta.  

Bab terakhir, berisi simpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 




