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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada  dasarnya segala 

tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum 

yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia 

adalah Negara hukum.”1 Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara 

memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu 

pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam 

masyarakat.
2
 Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma 

hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat 

bekerjanya hukum tersebut. 

Negara yang berdasarkan atas hukum positif maka suatu negara 

harus menjamin persamaan (equality) setiap individu melalui alat 

kelengkapan negara, termasuk hal kebebasan setiap individu untuk 

mendapatkan hak dan menjalankan segala kewajibannya. 

Bentuk perlindungan dari suatu negara hukum tidak hanya terikat 

pada hak dan kewajiban saja tetapi juga bentuk perlindungan dari ancaman 

dunia luar dan sebagai bentuk dari sebuah negara hukum Indonesia juga 

memberikan perlindungan hukum bagi anak karena anak merupakan sebuah 

                                                 
1
 Undang – undang Dasar 1945 Pasca Amandemen 

2
 Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 

Pertama, hal. 179 
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amanah sekaligus karunia Tuhan yang wajib dilindungi karena di dalamnya 

melekat hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia yang harus kita junjung 

tinggi.  

Anak juga merupakan potensi sumber daya pembangunan nasional 

karena letak anak sebagai generasi penerus bangsa, perkembangan seorang 

anak dan perlindungan bagi anak harus dilakukan sedini mungkin sehingga 

anak dapat berpatisipasi secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Era 

globalisasi khususnya perkembangan tekhnologi dan komunikasi memang 

menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat akan tetapi juga 

tidak dipungkiri juga menimbulkan dampak negatif yang cukup besar juga 

terutama bagi anak. Perkembangan tekhnologi dan komunikasi dapat 

mengancam nilai-nilai moral bangsa Indonesia dan ketika perkembangan 

zaman dan tekhnologi yang semakin maju dan berkembang pesat tanpa 

adanya sebuah filter atau penyaring atas hal tersebut maka akan 

menimbulkan segudang permasalahan tak terkecuali masalah tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak.  

Masalah tindak pidana yang sering timbul karena adanya arus 

globalisasi yang pesat adalah kekerasan ataupun kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh anak dan hal tersebut merupakan dampak negatif dari 

perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi contohnya dengan 

dengan adanya handphone dan komputer dimana setiap anak dapat dengan 

mudah menggunakannya hal tersebut mengakibatkan anak dapat dengan 

mudah mengakses hal-hal negatif seperti membuka film-film porno atau 
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adegan-adegan yang tidak semestinya mereka tonton. Dewasa ini kenakalan 

remaja grafiknya semakin meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitasnya yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh 

remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada 

tindakan kriminal. 

 Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindugan Anak (KNPA) 

dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan data yang terus meningkat yaitu 

tahun 2012 terdapat 1383 kasus, tahun 2013 tercatat 2797 dan per April 

2014 jumlah kekerasan yang dilakukan oleh anak mencapai 3023 kasus. 

Dari jumlah tersebut menurut jenisnya kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh anak mendominasi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

mencatat kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dari tahun 2012 

sampai 2013 meningkat sebesar 30% dan selama tiga tahun terakhir rata-rata 

lebih dari 25 anak melakukan kekerasan seksual.3  

Seperti contoh kasus di Karanganyar tepatnya di daerah 

Tawangmangu dimana bocah 10 tahun berinisial D, yang masih duduk di 

bangku kelas 3 SD dengan tega diduga mencabuli 8 orang temannya dan 

kasus tersebut diungkapkan salah seorang guru SD bernama Sunarno yang 

mengajar di sekolah pelaku dan korban, Sunarno ketika itu melihat seorang 

siswanya yang menjadi korban pencabulan D memperagakan gerakan 

seperti orang bersetubuh. Sang guru langsung memanggil korban tersebut 

keruangannya, hasilnya di luar dugaan, si bocah sebut saja M, rekan sekelas 

                                                 
3
Data Statistik KPAI, 2014, Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual.    

Fatayah NU, 1 Mei 2014. 
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D menceritakan telah diperlakukan tidak senonoh oleh D serta yang lebih 

mengagetkan ternyata si M mengaku tidak hanya dirinya sendiri yang 

mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh D tetapi juga ada 8 orang teman 

lainnya dan yang lebih mengherankan bahwa si D ketika ingin mengerjai 

temannya dia meminumkan sebotol minuman berenergi yang sudah diberi 

bubukan obat flu merk tertentu jadi bisa disimpulkan bahwa anak itu telah 

paham betul bagaimana membuat temannya pusing sebelum dikerjai.4 

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera 

ditanggulangi dan diselesaikan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab 

negara saja tetapi seluruh masyarakat meskipun tanggung jawab atau peran 

negara bisa diwujudkan dengan adanya peran Dinas Pendidikan serta 

Kepolisian. Dinas Pendidikan merupakan sebuah alat kelengkapan negara 

yang bertujuan secara langsung membentuk karakter anak sehingga peran 

Dinas Pendidikan sangatlah penting dalam hal ini. Metode-metode 

pendekatan secara sosiologis terhadap anak selain Dinas Pendidikan peran 

Kepolisian juga sangatlah penting dalam menanggulangi tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak karena Kepolisian merupakan pintu utama untuk 

masuknya proses tindak pidana baik yang dilakukan oleh anak dan orang 

dewasa, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat.  

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan anak, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat 

                                                 
4
 Kompas,4 Kasus Miris Bocah Cabuli Teman Sebayanya, Senin, 18 agustus 2014 
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mendasar dalam kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perubahan gaya 

dan cara hidup orang dewasa. Keberadaan anak yang berperilaku 

menyimpang khususnya yang melakukan tindak pidana, menarik untuk 

dikaji lebih lanjut.  

Pertama, tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga 

merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga 

bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu perlu  dihentikan 

antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan. Kedua, anak dengan 

segala keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan 

orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak 

tidak dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan 

kepada orang dewasa. Ketiga, secara umum anak memiliki jangkauan masa 

depan yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu 

penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari 

upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan 

bertanggung jawab. 

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dalam 

ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar 

anak dengan orang yang sudah dewasa karena sudah seharusnya anak 

mendapat perlakuan khusus dalam menghadapi proses hukum atas perbuatan 

tindak pidana yang dia lakukan hal tersebut agar dapat terwujudnya suatu 
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tata cara pemeriksaan anak hingga di depan Pengadilan diperlukan beberapa 

lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat 

menjamin pelaksanaanya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah 

perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ada 

beberapa peraturan yang mendasarinya antara lain: 

1.  KUHP Pasal 45, 46, dan 47 yang mengatur sebatas pada bentuk 

pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2.  Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1959 tanggal 15 

Februari 1959 tentang saran untuk memeriksa perkara pidana dengan 

pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa. 

3.  Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 06–UM 01 tahun 1983 

tanggal 16 september 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Anak. 

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

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara 

pemeriksaan anak di Pengadilan hal tersebut diharapkan mampu menjamin 

perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan hingga 

pada tahap persidangan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul : “PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN 

SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK( Studi Pendekatan 

Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar )’’. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

Setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar 

penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan  yang akan 

dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan 

guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan 

masalah. Pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian 

dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu Peran Dinas 

Pendidikan Dan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang 

Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di 

Kabupaten Karanganyar). 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu 

penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai 

sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan 

pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam 

menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak? 

2. Hambatan apakah yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kepolisian saat 

menjalankan perannya dalam melakukan penanggulangan dalam 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten 

Karanganyar? 

 

 



8 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan 

masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Tujuan  

a. Tujuan objektif mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan dan 

Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui hambatan apakah yang 

dihadapi Dinas Pendidikan dan Kepolisian saat menjalankan 

perannya dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh anak di Kabupaten Karanganyar. 

b. Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta 

pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis 

peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum 

yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, untuk mengembangkan 

daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang 

sesuai dengan bidang penulis dan untuk  memperoleh data  yang 

penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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2. Manfaat  

a. Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan dibidang hukum 

pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 

hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. 

b. Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk pola 

pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, 

memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih 

penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis 

dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode 

ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahan yang 

penulis dapat selama perkuliahan. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam 

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP, 

merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat 

penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan 

wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana  (KUHP) karena menurut Undang-Undang ini para penegak 

hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang, 

yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan 

masyarakat dalam suatu proses beracara pidana. 
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Berdasarkan Prevensi special, dari pidana adalah pencegahan itu 

ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana 

untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti, pidana bertujuan agar 

si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi 

masyarakat 

 Prevensi general, dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat 

pada umumnya, artinya pencegahan kekerasan itu ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umunya untuk 

tidak melakukan tindak pidana menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk 

pengaruh prevensi general di dalamnya yaitu pengaruh pencegahan, 

pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh untuk 

mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.5 Kelemahan-kelemahan 

ataupun hambatan dalam penegakan hukum apabila dihubungkan dengan 

teori Badar Nawawi, ialah “suatu sistem hukum akan berjalan baik apabila 

seluruh elemen sistem hukum yang terdiri dari legal substance, legal 

structure, legal culture, dan impact baik”, sebaliknya kalau ada unsur sistem 

hukum yang tidak baik maka sistem hukum itu tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan hukum.6   

Konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar 

keseimbangan bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah 

merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan 

                                                 
5
 Muladi dan Badar Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyedia    

Bahan KuliahFakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 15 - 16. 
6
 Barda Nawawi Arief, 1998,  Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  

Hukum Pidana, Bandung: Cipta Aditya Bakti, hal. 58   
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nasional itu sendiri. Pembangunan sistem hukum pidana nasional 

memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia 

sebagai negara Pancasila, sehingga setiap pembangunan sistem hukum 

selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum 

nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.7
  

Ide keseimbangan tersebut di atas menurut Barda Nawawi Arief, 

selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan 

monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau 

masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan 

pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban, antara faktor “objektif” 

(perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “daad-

dader strafrecht”; antara kriteria “formal” dan “materiel”; antara 

“kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”; 

antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.
8
 

Penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. 

Soerjono Soekamto, SH.,MA untuk menjawab tentang rumusan masalah 

yang kedua dimana di dalam teori yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjono 

Soekamto, SH.,MA bahwa hambatan-hambatan hukum yang terjadi di 

dalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatar 

belakanginya diantaranya:
9
 

                                                 
7
 Barda Nawawi Arief, 2006, Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana 

Nasional, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah 

dituliskan dalam bahasa penulis, Semarang. 
8
  Ibid 

9
 Soerjono Soekamto, 1986, Teori Efektivitas Hukum, Jakarta: Gramedia 
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1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan apakah di 

dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi 

untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik 

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret 

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika 

seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-

Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka 

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut 

hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam 

masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum 

tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu 

bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif 

dari masing-masing orang. 

2. Faktor penegak hukum faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law 

enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan 

kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur 

penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak 

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak 

hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, 

Penasehat Hukum dan Petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan. Setiap 
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aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan 

pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem 

peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha 

untuk menangulangi kekerasan yang sesungguhnya terjadi dalam 

masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik 

kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai 

berdasarkan jumlah kekerasan yang sampai alat penegak hukum. 

Beberapa banyak yang dapat diselesakan Kepolisian, kemudian diajukan 

oleh Kejaksaan ke Pengadilan dan dalam pemeriksaan di Pengadilan 

dinyatakan bersalah dan dihukum.  

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem 

peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih 

banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak 

diketahui, misalnya dalam hal “kekerasan dimana korbanya tidak dapat 

ditentukan”atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di 

selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya 

kepada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini adalah terutama 

menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya. Aturan para aparat dan 

aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai 

perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, 
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organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum 

kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan 

Hakim 

d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas 

Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Pemasyarakatan 

 Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme 

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly 

Asshidiqie elemen tersebut antara lain:
10

 (1) istitusi penegak hukum 

beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan 

mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan 

aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) 

perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaanya maupun 

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum 

materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara 

                                                 
10

 Jimmly Asshidiqie. Penegakan Hukum, http: // www.solusihukum.com. Diakses pada tanggal 

16 Februari 2015 pukul 17.00 wib 

 

http://www.solusihukum.com/
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sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, 

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat 

diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh 

penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan 

oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:
11

 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 

pihak lain dengan siapa dia beriteraksi. 

b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi. 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil. 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas 

pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.  Jika 

fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum 
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akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara 

tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang 

pencegahan dan pemberantasan kekerasan. Peningkatan tekhnologi 

deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya 

sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, 

maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:
12

 

a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;  

b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan; 

c. Yang kurang seharusnya di tambah; 

d. Yang macet harus di lancarkan 

e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan. 

4. Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat 

mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat 

Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara 

lain:
13

  

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
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b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 

kenyataan; 

c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku 

pantas yang diharapkan; 

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ; 

e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat; 

f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan; 

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 

j. Hukum diartikan sebagai seni. 

5.      Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 

sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan 

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual 

atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. 

Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem 

(atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencangkup, 

struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau 

bentuk dari sistem tersebut yang, mencangkup tatanan lembaga-lembaga 

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum 

pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai 
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apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk 

(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan 

nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus 

diserasikan.   Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut 

Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:
14

 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; 

b. Nilai jasmani dan rohani; 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. 

 Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat 

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum 

positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum 

tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat 

supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.  

 

E. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, 

yakni: Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara 

menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang 

diteliti.15 Dimana dalam hal ini penulis memberikan gambaran serta 

uraian secara terperinci tentang bagaimana peranan Dinas Pendidikan 
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dan Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh anak dimana dalam uraian tersebut dijelaskan tentang 

hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan ataupun 

Kepolisian seperti misalnya dengan memberikan mata pelajaran 

tambahan ataupun sosialisasi secara menyeluruh dan lain sebagainya. 

Selain itu di dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang hambatan-

hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kepolisian 

dalam menjalankan perannya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaan penelitian tidak 

menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi 

yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang 

tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi 

secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung 

dilapangan yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum 

Acara Pidana Indonesia, KUHP Pasal 45, 46, dan 47 yang mengatur 

sebatas pada bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana serta disandingkan dengan  Undang-Undang Nomor 11  Tahun 

2012 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35Tahun 

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaan penelitian tidak 

menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi 

yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang 

tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi 

secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung di 

lapangan yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum 

Acara Pidana Indonesia, KUHP Pasal 45, 46, dan 47 yang mengatur 

sebatas pada bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana serta disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 Pendekatan sosiologis dan kriminologis, artinya pendekatan 

permasalahan melalui aspek-aspek sosial dalam masyarakat dan 

kriminologis mengenai tentang proses pencegahan melalui pemidanaan 

terhadap anak. 

3. Data yang  Digunakan  

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang 

terdiri dari beberapa sumber bahan hukum, seperti: 
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a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perUndang-undangan yang 

terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada proses 

penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni:  

1) Undang-Undang Dasar 1945.  

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4) KUHP Pasal 45, 46, dan 47 yang mengatur sebatas pada 

bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana. 

5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor3 tahun 1959 

tanggal 15 februari 1959 tentang saran untuk memeriksa 

perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak–anak yang 

menjadi terdakwa. 

6) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 06–UM 01 tahun 

1983 tanggal 16 september 1983 tentang Tata Tertib 

Persidangan Anak. 

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak. 

8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan 
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bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur tentang 

penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.   

c. Bahan hukum tertier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut 

seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian 

secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-

istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel 

judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang 

berkorelasi dengan penanggulangan kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh anak sebagai peran Kepolisian dan Dinas 

Pendidikan. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang dilakuan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian 

dilakukan analisa data. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan 
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masalah penelitian kepada seseorang responden.16 Dalam penelitian 

ini yang dijadikan responden adalah Kepolisian dan Dinas 

Pendidikan.  

5. Metode Analisis Data  

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik 

deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih 

dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:17 

Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau 

posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum dimana dalam 

hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi dari 

peran Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam menangguangi kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh anak serta bagaimana mengatasi hambatan 

yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam 

menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak baik secara 

hukum maupun secara non hukum. 

 

F. Sistematika Skripsi  

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membangi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
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memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapuan 

sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:  

Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum. 

Tinjauan Pustaka berisikan mengenai tinjauan umum, yakni : Tinjauan 

umum tentang Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Penggolongan 

Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 

Tinjauan Umum Mengenai Anak, Tinjauan tentang Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak,  Tinjauan Umum Tentang peran Dinas Pendidikan 

dan Kepolisian. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  mendeskripsikan tentang 

Implementasi Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dan Kepolisian Dalam 

Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di 

Kabupaten Karanganyar. Serta hambatan apakah yang dihadapi Dinas 

Pendidikan dan Kepolisian saat menjalankan perannya dalam melakukan 

penanggulangan dalam kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di 

Kabupaten Karanganyar. 

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan 

berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian 


