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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perkara, 

faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan-hambatan terkait tindak 

pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta. Jenis penelitian 

ini empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data 

meliputi data primer berupa wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 

penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di 

Surakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, 

walaupun ada beberapa hambatan namun tetap memiliki upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut. 

 

Kata Kunci: Proses Penanganan Perkara, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to find out how the case handling process, restricting 

factors and efforts to overcome barriers related to the morality criminal act with 

subject and children victims in Surakarta. This research belongs to empirical 

research which is have descriptive and qualitative approach. Types of data 

include the primary data which is the interviews while the secondary data 

obtained from the literature study. Based on the results of the research and 

discussion, it can be concluded that case handling process in criminal act of 

decency with subjects and children victims in Surakarta is already appropriate 

with the valid legislation. The law institution have been done a good work as 

maximal as it can be, although there are some barriers but the law institution 

have an effort to overcome these barriers. 

. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, peradilan mutlak diperlukan 

sebab dengan peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai 

persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Adanya peradilan tersebut akan 

terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan 

atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam 

hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.
1
 

Pengkajian mengenai peradilan pidana, tak lepas dari pelaksanaannya. 

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu 

sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan disebut dengan sistem 

peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris Criminal Justice System.
2
 

Sistem peradilan pidana diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. 

Namun sebaliknya,  kejahatan masih saja terjadi, hal ini dibuktikan dengan 

adanya 1.551 tindak pidana sepanjang tahun 2013 Surakarta.
3
 Pelaku dan korban 

tindak pidana bukan hanya orang dewasa bahkan anak. Tercatat oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta pada tahun 2008 

sebanyak 109 kasus, tahun 2009 sebanyak 75 kasus, tahun 2010 sebanyak 79 

kasus dan tahun 2011 sebanyak 71 kasus.
4
 

                                                           
1
 Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hal. 41. 

2
 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice), Bandung: PT Refika Aditama, hal 4-5. 
3
 JOGLOSEMAR, Rabu, 12 Maret 2014, Tindak Pidana 2013 Tembus 1.551, dalam 

http://joglosemar.co/2014/03/tindak-pidana-2013-tembus-1-551.html, diakses pada hari Kamis 

tanggal 24 April 2014 pukul 19.41 WIB.  
4
 Dyah Ayu Qori Fauziah dan Tim Litbang LPM NOVUM FH UNS, Senin, 26 November 2012, 

ANAK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA, dalam 

http://qoryayu.blogspot.com/2012/11/v-behavioururldefaultvmlo_26.html?m=1, diakses pada hari 

Kamis tanggal 24 April 2014 pukul 19.45 WIB.  
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Unit PPA Polresta Surakarta pada tahun 2013 menangani tindak pidana 

kesusilaan yang berkaitan dengan anak sebanyak 18 kasus yang meliputi tindak 

pidana perkosaan, cabul, penganiayaan anak dan perdagangan anak. Kasus 

tersebut meningkat, karena sebelumnya yaitu tahun 2011 Unit PPA Polresta 

Surakarta menangani sebanyak 14 dan pada tahun 2012 sebanyak 11 kasus. 

Sedangkan pada tindak pidana pencabulan yang berkaitan dengan anak pada tahun 

2011 sejumlah 11 kasus, pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu sejumlah 

11 kasus dan pada tahun 2013 sejumlah 7 kasus.
5
 Bertitik tolak dari latar belakang 

di atas maka penulis terdorong melakukan penelitian ini. 

Pembatasan pada pada penelitian ini adalah: (1) Mengkaji tindak pidana 

pencabulan dan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban anak, (2) 

Proses penyelesaian perkara yang akan penulis teliti berupa proses penanganan 

perkara dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan Negeri. 

Masalah yang dikaji adalah: (1) Bagaimanakah proses penanganan perkara 

tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta? (2) Faktor-

faktor apa sajakah yang menghambat proses penanganan perkara tindak pidana 

kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta? (3) Bagaimanakah upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan 

perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses penanganan 

perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta, (2) 

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses penanganan perkara tindak 

pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta, (3) Untuk 

mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses 

                                                           
5
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penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di 

Surakarta. 

Manfaat penelitian yakni: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di masa yang akan 

datang, (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, gambaran 

dan informasi atas permasalahan-permasalahan yang diteliti, (3) Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para 

pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Pengkajian pada penelitian ini lebih bersifat pada penelitian deskriptif,
6
 

dengan menggunakan metode pendekatan kwalitatif,
7
 yang dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana ketentuan yuridis yang mengatur tentang langkah-langkah 

aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani tindak pidana 

kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta. 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data: (1) Data primer
8
, berupa 

wawancara dengan pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini; (2) Data 

sekunder
9
, berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini seperti 

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

                                                           
6
 Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dalam Soerjono Soekanto, 

1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10. 
7
 Pendekatan kwalitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, 

dalam Ibid, hal. 32. 
8
 Ibid, hal. 12. 

9
 Loc. Cit. 



4 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan Pelaku Anak 

di Surakarta 

 

Tata urutan proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan 

pelaku anak di tingkat Kepolisian adalah:
10

 Pertama, proses penyelidikan (Pasal 1 

ayat 5 KUHAP), yaitu: (a) Menindaklanjuti laporan dari korban dan/atau 

keluarganya, (b) Melakukan pemeriksaan, (c) Melengkapi dengan barang bukti 

dan saksi. Kedua, proses penyidikan (Pasal 1 ayat (2) KUHAP), yaitu: (a) 

Penangkapan anak (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), (b) Ditempatkan di ruang pelayanan 

khusus anak (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak) (c) Penahanan selama 7 (tujuh) hari (Pasal 33 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak), (d) Membuat SPDP dan melengkapi berkas perkara, kemudian 

melimpahkan berkas perkara disertai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan 

Negeri. 

Urutan proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku 

anak di tingkat Kejaksaan adalah:
11

 (1) Menerima SPDP dan berkas tahap pertama 

kemudian melakukan pemeriksaan, (2) Menerima pengiriman tahap kedua, yaitu 

tersangka beserta barang buktinya berupa identitas anak, waktu dan tempat 

kejadian perkara atau kronologis kejadian, (3) Menerima berkas tahap kedua, (4) 

Penahanan selama 5 (lima) hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

                                                           
10

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:23 WIB. 
11

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), (5) Membuat dakwaan, (6) Pelimpahan 

berkas ke Pengadilan Negeri. 

Tahapan selanjutnya dalam memproses perkara tindak pidana adalah 

tingkat Pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan 

hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, 

putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
12

 Pengadilan Negeri mempunyai 

kebijakan khusus dalam menangani perkara dengan pelaku anak. Misalnya, hanya 

ada satu hakim/hakim tunggal. Pada persidangan perkara anak, hakim, jaksa, 

penyidik maupun advokat tidak menggunakan toga dan atribut dinas. Hakim, 

jaksa, penyidik maupun advokat tidak boleh menggunakan seragam seperti saat 

persidangan dengan pelaku dewasa. Kemudian untuk pemberian hukuman tidak 

boleh setara dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku maksimum pidana 

penjaranya adalah setengah dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa 

(Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak) dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak).
13

 

Tahapan proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan 

pelaku anak di Pengadilan Negeri adalah:
14

 (1) Penetapan majelis hakim dengan 

jangka waktu 3 hari (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), (2) Sidang dibuka dan tertutup untuk 

                                                           
12

 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 164. 
13

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
14

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak), (3) Pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang kemudian 

dilanjutkan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), 

(4) Pemeriksaan saksi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, (5) Mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan Pasal 60 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (6) 

Putusan hakim. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wujud 

nyata penerapannya antara lain merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau 

anak saksi oleh media massa (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian pada Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “penyidik, 

penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak 

korban, dan/atau anak aksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Selain 

itu, terkait jangka waktu penangkapan anak juga dibedakan dengan orang dewasa 

yakni 1x24 jam (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). Lalu dalam hal ancaman pidana anak paling lama 

½ (setengah) dari maksimum pidana ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 

(Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 
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Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan Korban 

Anak di Surakarta 

 

Tata urutan proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan 

anak sebagai korban di tingkat Kepolisian, yaitu:
15

 (1) Menerima laporan dari 

korban dan/atau keluarganya, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus 

(RPK), (2) Melakukan pemeriksaan, (3) Memberikan obat pencegah kehamilan, 

(4) menjalin kerjasama dengan psikiater, (5) Menyediakan (SHELTER) rumah 

aman bagi korban. 

Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak 

di tingkat Kejaksaan, yaitu:
16

 (1) Jaksa bertindak sebagai partner korban, dengan 

kata lain berpihak pada korban, (2) Dalam hal penuntutan, jaksa tidak 

diperbolehkan memanggil saksi/korban, (3) Jika korban datang ke Kejaksaan atas 

inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut 

dengan hukuman yang berat, maka pihak Kejaksaan boleh menerimanya dengan 

catatan hanya menerapkan hukuman pidana yang sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. 

Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak 

di tingkat Pengadilan adalah:
17

 (1) jika korban datang dalam persidangan maka 

wajib didampingi orangtua (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), (2) Memberikan kesaksian dengan 

syarat pelaku dibawa keluar ruang sidang (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), (3) Bagi korban 

                                                           
15

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:23 WIB. 
16

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
17

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
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yang enggan hadir dalam persidangan maka majelis hakim dapat meminta 

keterangan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan melalui 

pemeriksaan jarak jauh (Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum 

bagi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan 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.
18

 Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak 

korban dan/ atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Faktor-Faktor Penghambat Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Kesusilaan Dengan Pelaku dan Korban Anak di Surakarta 

 

Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi: (1) Pemanggilan saksi,
19

 

“Biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini 

sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di 

kepolisian” Padahal pemanggilan saksi oleh penyidik tersebut dengan surat 

panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan (Pasal 

112 ayat (1) KUHAP) dan wajib datang (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). 

                                                           
18

 Waluyadi, 2009, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 

146. 
19

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10:31 WIB. 
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(2) Keterangan korban yang tidak terus terang,
20

 “Korban biasanya malu 

atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan 

keterangan yang jujur”. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih 

trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak 

sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan 

keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). 

(3) Pelaku tidak jujur saat persidangan,
21

 “Untuk mengelak dari dakwaan, 

pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan keterangan”. 

Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari 

pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat hakim 

sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari terdakwa harus disertai dengan alat 

bukti yang lain sehingga hakim dapat mempertimbangkannya (Pasal 189 ayat (4) 

KUHAP). 

(4) Kesulitan menghadirkan orangtua/wali anak,
22

 “Umumnya orangtua 

pelaku merasa malu untuk menghadiri persidangan terkait tindak pidana yang 

dilakukan anaknya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, sangat disayangkan ketika 

orangtua tidak turut serta menadmpingi anaknya dalam persidangan. Hal ini 

menjadi corengan empati karena tidak ada dukungan dan kasih sayang orangtua 

ketika anaknya menjalani pidana 

(5) Keluarga korban yang masih dendam,
23

 “Faktanya, keluarga korban 

berupaya menghakimi sendiri pelaku, dikarenakan telah menodai anaknya. 

                                                           
20

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
21

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
22

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
23

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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Keluarga korban merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh 

aparat penegak hukum.”. Sudah menjadi keharusan berlapang dada bagi keluarga 

korban untuk menyikapi apapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim. 

Karena dalam hal terdakwa anak, haruslah diperlakukan secara manusiawi dan 

bebas dari penyiksaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). 

 

Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku dan Korban Anak di Surakarta 

 

Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) 

Penjemputan paksa saksi,
24

 “Keterangan saksi menjadi yang utama ketika 

pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga 

perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup 

kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan”. Merupakan tindakan yang sangat 

efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara 

menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat 

hadir karena alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk 

dimintai keterangan (Pasal 113 KUHAP). 

(2) Membawakan pendamping bagi anak korban,
25

 “Karena saksi/ korban 

anak biasanya bila dimintai keterangan oleh kepolisian hanya bisa diam dan 

bahkan menangis, sehingga kepolisian sulit mencari petunjuk”. Pihak kepolisian 

meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis 

dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

                                                           
24

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
25

 Heri Purwanto, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 3 

Juli 2014, pukul 10.31 WIB. 
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(3) Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur baik saat 

penyelidikan maupun saat persidangan,
26

 “Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di persidangan.”. Tindakan 

tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila 

perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka penuntut umum 

meminta terdakwa untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai 

bukti. 

(4) Bekerjasama dengan Bapas,
27

 “Pendampingan oleh Bapas dilakukan 

ketika tidak ada orangtua yang mendampingi anak saat persidangan”. 

Pendampingan anak dilakukan setelah adanya perintah dari majelis hakim. Karena 

anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing 

kemasyarakatan atau pendamping lain (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

(5) Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan 

perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal,
28

 

“Penuntut umum akan menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia 

terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala 

putusan yang diberikan oleh majelis hakim.”. Pemberitahuan kinerja aparat yang 

sudah maksimal kepada orangtua korban terbukti mampu meminimalisir upaya 

anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai 

atau melukai terdakwa ketika putusan hakim telah dijatuhkan. 

 

                                                           
26

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
27

 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 26 

Juni 2014, pukul 08:26 WIB. 
28

 Ana May Diana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 

Kamis, 3 Juli 2014, pukul 08:31 WIB. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

(1) Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan: (a) Anak Sebagai Pelaku, 

meliputi: (i) penyelidikan, (ii) penyidikan, (iii) ditempatkan di ruang pelayanan 

khusus anak, (iv) penahanan selama 7 (tujuh) hari, (v) membuat SPDP dan 

melengkapi berkas perkara kemudian melimpahkan berkas perkara disertai 

tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri, (vi) Kejaksaan Negeri 

melakukan penelitian berkas perkara, (vii) melakukan penahanan kepada 

tersangka, (viii) membuat surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 

(ix) menunggu penetapan oleh majelis hakim, (x) sidang dibuka dan tertutup 

untuk umum (xi) pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang kemudian 

dilanjutkan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, (xii) pemeriksaan 

saksi, (xiii) mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 

pembimbing kemasyarakatan, (xiv) putusan hakim; (b) Anak Sebagai Korban, 

meliputi: (i) menerima laporan dari korban dan/atau keluarganya, korban 

ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), (ii) melakukan pemeriksaan, (iii) 

menyediakan (SHELTER) rumah aman bagi korban, (iv) jaksa memposisikan 

sebagai partner korban (berpihak pada korban), (v) jaksa hanya berwenang 

menuntut pelaku dengan ancaman pidana yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, (vi) jika korban datang dalam persidangan 

maka wajib didampingi orangtua, (vii) bagi korban yang enggan hadir dalam 

persidangan maka majelis hakim dapat meminta keterangan di luar persidangan 

melalui perekaman elektronik dan melalui pemeriksaan jarak jauh.  
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(2) Faktor-faktor penghambat proses penanganan perkara tindak pidana 

kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta adalah: (a) Pemanggilan 

saksi, (b) Keterangan korban yang tidak terus terang, (c) Pelaku tidak jujur saat 

persidangan, (d) Kesulitan menghadirkan orangtua/wali anak, (e) Keluarga korban 

yang masih dendam. 

(3) Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan 

perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta 

adalah: (a) Penjemputan paksa saksi, (b) Membawakan pendamping bagi anak 

korban, (c) Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur baik saat 

penyelidikan maupun saat persidangan, (d) Bekerjasama dengan Bapas, (e) 

Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara 

sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. 

 

Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan ide berupa 

saran sebagai berikut: (1) Sesibuk-sibuknya orangtua anak seharusnya tetap 

meluangkan waktu untuk hadir pada persidangan karena menyatakan wujud kasih 

sayang orangtua kepada anak meskipun status anak telah menjadi terdakwa. 

(2) Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan kepada anak diharapkan 

tidak terlalu berat demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak. 

(3) Hakim selain menjatuhi putusan pidana kepada anak yang memberikan 

efek jera diharapkan dapat memberikan sanksi yang bersifat edukatif. 

(4) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing 

kemasyarakatan dalam mendampingi anak dalam proses peradilan pidana 

menjamin agar hak-hak anak terpenuhi. 
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