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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Demikian bunyi  Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap anak 

mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan 

negara. 

Anak  merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan 

perjuangan dan  cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar 

agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, 

perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah 

perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah 

tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta  karena disebabkan pengaruh 

lingkungan sosial di mana anak itu berada.1 Dengan demikian anak perlu 

diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini orang tua bertanggung 

jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya 

secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku-perilaku menyimpang yang 
                                                           
1 Rusmilawati, 2010, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing, 
http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-
indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/. Diakses tanggal 13 Juni 2012. Pukul 
19.20 WIB. 
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dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terseret pada 

pergaulan yang kurang sehat atau sering disebut Pergaulan Bebas, tak 

terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. 

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk 

kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual yang 

dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan 

bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan seksual merupakan istilah yang 

yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang 

menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah 

masyarakat.2 Kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa 

terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak di bawah umur 

tetapi juga telah dilakukan oleh sesama anak di bawah umur. 

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar 

kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh 

berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua 

yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, 

kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh 

lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok 

ketaladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak  

termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan oran tua iu sendiri, kurang 

tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu 

                                                           
2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011,  Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Rafika Adhitama,  hal.32 
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pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental 

anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu 

pengetahuan.3 

Sepanjang tahun 2011, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah 

mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus.  1.020 atau setara 62,7 

persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang 

dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan 

selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2011 Komisi 

Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang 

berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke 

pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, 

yakni  730 kasus.  Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus 

pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, 

serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan 

dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.4  

Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan 

yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya 

baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak 

                                                           
3 Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Di bawah Umur, Bandung: Alumni, hal. 78-81 
4Komisi Perlindungan Anak, 2011, Menggugat  Peran  Negara, Pemerintah,  Masyarakat  dan 
Orang Tua dalam   Menjaga  dan  Melindungi Anak, 
http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-
perlindungan-anak.  Diakses tanggal 31 Maret 2012. Pukul 18.35 WIB. 
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yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai 

tindakan yang menimbulkan kerugian.5  

Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku 

tindak pidana anak,  yang sering disebut sebagai “anak nakal” atau dengan 

istilah “juvenile delinquency”. Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang 

melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP yang menyatakan, 

bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) 

tahun.6  

Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana 

untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. 

Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi 

dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum 

pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan 

kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak 

                                                           
5Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses 
Peradilan Pidana http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-
perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana. Diakses tanggal 15 
Maret 2012. Pukul 11.05WIB. 
6 Darwin Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Adiya Bhakti, hal. 3 
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pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan 

kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.7 

Upaya-upaya perlindungan anak8 untuk melindungi dari berbagai 

macam  tindakan yang berasal dari dalam diri anak  tanpa mengurangi hak-hak 

anak. Hak-hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi 

diratifikasi oleh Indonesia. Hukum memberikan perlindungan secara penuh 

terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai 

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.9  

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana 

adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-

katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan 

sewenang-wenang dan tidak wajar.10 Sementara itu, konsepsi perlindungan 

anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak 

tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup 

pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin 

                                                           
7 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, hal.129 
8 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Perlindungan anak adalah segala kegitan 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. 
9 Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, selanjutnya disebut Buku I), hal. 153   
10Didik dan Elisatris, 2007, Definisi Kekerasan Terhadap Anak,  http://www.Iin-
green.web.id/2010/05/08/definisi–kekerasan-terhadap-anak. Diakses tanggal  17 Maret 2012. 
Pukul 19:05 WIB 
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pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya 

sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.11 

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan 

perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan 

perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidak-tidaknya 

memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijkan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. 

Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan tersebut.12 

Sebaiknya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat 

dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan di bidang perundang 

undangan yang berlaku bagi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. 

Hal ini erat kaitanya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana 

anak. Beberapa hak anak dalam proses sidang pengadilan pidana perlu diberi 

perhatian khusus demi peningkatan perlakuan adil terhadap anak, sehingga 

pengembangan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap 

anggota masyarakat dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan 

demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk dapat melindungi masa 

depan anak, seharusnya diikuti dengan adanya dasar hukum yang melandasi 

                                                           
11Wagiati Soetodjo, 2006, Definisi Kekerasan Terhadap Anak,  http://www.Iin-
green.web.id/2010/05/08/definisi–kekerasan-terhadap-anak. Diakses tanggal  17 Maret 2012. 
Pukul 19:05 WIB. 
12 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 
hal.3 
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dan menjadi pedoman untuk tindakan yang adil dalam menjatuhkan pidana 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu juga dibutuhkan 

pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung oleh pengetahuan 

yang memadai serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam 

penanganan permasalahan anak sebagi pelaku tindak pidana sejak ia 

ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses pembinaan selanjutnya harus 

dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak 

sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan anak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berminat untuk 

mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA ANAK DI 

BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

penulis dapat memberikan pembatasan dan perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Pembatasan Masalah 

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan 

untuk memecahkannya dengan baik, maka dalam penelitian ini dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah 

umur hanya sampai di tingkat Pengadilan. 

b. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten 

dan Balai Pemasyarakatan Surakarta. 

2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa 

permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang 

hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur? 

b. Bagaimana realita perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual sesama anak dalam proses peradilan pidana 

di Kota Klaten? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian dan mampu memberikan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur. 
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b. Untuk mengetahui realita perlindungan hukum terhadap anak pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dalam proses peradilan 

pidana di Kota Klaten. 

2. Manfaat penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat penelitian hukum ini 

dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Diharapkan memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

sesama anak dipandang dalam perspektif hukum pidana Indonesia 

yang berada di Kota Klaten. 

b) Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum pidana anak pada khususnya dan hukum pidana pada 

umumnya. 

2) Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, 

masyarakat dan juga para orangtua dalam menghadapi anak yang 

melakukan suatu tindak pidana namun dengan tetap memperhatikan 

perlindungan terhadap anak. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum pidana, tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dikenal dengan istilah “juvenile delinquency” atau 
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kenakalan anak, yang menurut istilah terminologi diartikan sebagi perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh anak. Menurut Kartini Kartono seperti yang 

dikutip oleh Nashriana bahwa yang dimaksud dengan “juvenile delinquency” 

adalah: “Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, 

merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial  pada anak-anak dan remaja 

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”.13  

Tim Proyek juvenile delinquency Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran Desember 1967 memberikan perumusan mengenai juvenile 

delinquency sebagai berikut : “Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri 

dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.14  

Sementara Romli Atmasasmita sendiri berpendapat bahwa “juvenile 

delinquency” adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan atau tingkah laku 

seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan 

pelanggaran terhadap norma-norma hukum yeng berlaku serta membahayakan 

perkembangna pribadi si anak yang bersangkutan”.15 Dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini juga  memberikan definisi 

mengenai anak nakal yang terdapat dalam Pasal 1 (angka 2) yang berbunyi: 

“Anak Nakal” adalah: a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau, b) Anak 

yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut 
                                                           
13 Ibid, hal. 27 
14 Ibid, hal. 28 
15 Ibid, hal. 29 
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peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Mengenai rumusan tentang perlindungan anak, bahwa yang dimaksud 

perlindungan anak adalah “suatu usaha melindungi anak agar dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi”.16 

Penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, berbeda dengan 

penerapan hukum terhadap terdakwa dewasa. Karena penerapan hukum pada 

anak lebih menitik beratkan pada jaminan pelaksanaan hak dan kewajibannya. 

Oleh karena itu tidak seharusnya anak-anak pelaku tindak pidana disamakan 

dengan pelaku tindak pidana dewasa.  

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung 

ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan 

seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai 

ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, 

mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan 

mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara 

menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak 

langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau 

melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.17 

                                                           
16 Shanty Dellyana, 2004, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, hal. 50 
17 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, , hal 37-38 
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Sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pertanggung-

jawaban yang mengatakan bahwa, “Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap 

mampu bertanggungjawab dan dituntut”.18 Seperti yang diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

bahwa sanksi pidana anak adalah setengah dari orang dewasa. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (diskrispi) lengkap tentang keadaan hukum 

yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, 

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.19 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa 

perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian 

                                                           
18 E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hal. 251. 
19 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hal.54 
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lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang 

dikemukakan sebagai pembahasan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di 

Polres Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Klaten, 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dan Balai Pemasyarakatan 

Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Klaten terdapat beberapa kasus 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

4. Jenis Sumber Data 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data primer dan data sekunder 

yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer berupa data tentang kenyataan-kenyataan atau tingkah 

laku yang secara langsung didapatkan dari lokasi penelitian yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur melalui 

hasil wawancara dengan aparat penegak hukum. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya dibagi sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer yaitu meliputi: Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 



14 

 

1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak 

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

tanggal 20 November 1989. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan hasil karya hukum lain yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensikopedia. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan (field research) 

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu 

penyidik, penuntut umum, hakim Pengadilan Negeri Klaten, Lembaga 

Pemasyaraktan dan Balai Pemasyaraktan. 

b. Studi Kepustakaan 

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini 

penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, 

yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari 

data sekunder. 
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6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, maka data yang 

telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Menurut H.B Soetopo 

analisis kualitatif adalah: “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu 

yang utuh”20 

  

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) Bab yang disusun secara 

sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan 

suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan, latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum 

tentang anak yang meliputi pengertian anak, batasan usia seorang anak, hak-

hak anak dalam peraturan perundang-undangan. tinjauan umum tentang 

pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana. tinjauan umum tentang tindak 

pidana kekerasan seksual, yang meliputi pengertian tindak pidana anak, 

pengertian kekerasan seksual.  

                                                           
20 H.B. Soetopo, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press. hal. 34 
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BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan antara lain: Pertama, 

bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual sesama anak di bawah umur Kedua, bagaimana realita 

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

sesama anak dalam proses peradilan pidana di Kota Klaten. 

BAB IV adalah Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

tersebut. 


