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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, 

baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. 

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama 

dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia 

ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata 

nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada 

kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata 

nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah 

ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang 

menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan 

sosial. Problem sosial inilah merupakah salah satu faktor yang mempengaruhi 

timbulnya kejahatan.  

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang 

dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut 

dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu 

tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang 

dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”1 

                                                 
1 B. Simandjuntak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, hal 

71 
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Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: 2 

“Tiap kelakukan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang 
menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat 
tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan 
penolakannya atas kelakukan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja 
diberikan karena kelakuan tersebut”.  
 
Sementara itu, menurut Bonger, “Setiap kejahatan bertentangan dengan 

kesusilaaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam 

daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”3 

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan 

melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di mula 

umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan 

melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa 

saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di 

muka umum adalah, misal: di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang 

banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya.  

Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi 

kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan 

sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya 

masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan. 

Jadi tanpa memandang usia atau jenis kelamin meskipun pada kenyataannya 

jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut terjadi 

                                                 
2 Ibid, hal. 71 
3 Ibid, hal 72 
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dimana-mana. dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut 

terjadi dimana-mana.  

Seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 

hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak 

tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri  

sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak 

tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan 

pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film 

dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak 

tersebut.  

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak 

perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak 

negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi 

semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa 

pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan 

tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.  

Akhir ini banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak, 

dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang dikenal 

oleh korban. Cerita tentang dukun  cabul di Cirebon, dimana korbannya adalah 

gadis-gadis ABG (Anak Baru Gede) yang rata-rata umurnya 12 (dua belas) 

tahun hingga 14 (empat belas) tahun.4  Cerita guru yang memperkosa 

                                                 
4 Harian Umum Minggu Pagi, No. 74 Tahun 53 Minggu 1 April 2003 
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muridnya yang terjadi di Buleleng, Bali, 5 kasus Edy Afthan (14 tahun) yang 

memperkosa Delima (4 tahun)6 dan Dnc (14 tahun) yang bersetubuh dengan 

Mega (3 tahun) dan masih banyak lagi.7  

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam 

bukunya, Soedarsono sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip 

Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa puberitas 

pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja 

pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa 

dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.8 

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang 

remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli 

psikologi) menyatakan: 9 

“Andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses 
perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, 
organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang 
lain dan cita-cita yang dikerjarnya”.  
 
Singgih Gunarsa berpendapat, 10 
 
“Bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan 
psikologi, seksualitas, dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah 
lakunya, proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan 
permasalahan bagi remaja  sendiri dan orang-orang yang berada dekat 
sekelilingnya”. 
 

                                                 
5 Harian Umum X-File, Edisi 91 tahun II 18-24 Oktober 2003 
6 Tabloid Nova, Edisi No. 758 / XIC Tanggal 8 September 2003 
7Harian Umum Kedaulatan Rakyat, 26 September 2003 
8 Soedarsono, 1997, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, hal 13 
9 Singgih D. Gunarsa, 1992, Psikologi Remaja,  Jakarta: Gunung Mulia, hal 7 
10 Ibid, hal 3 
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Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi 

lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus 

pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan 

bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, 

dengan anak yang belum berumur, dan sebagainya.  

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya 

tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan 

yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, 

film dan VCD prono yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku 

bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan 

dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi 

penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.  

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat 

memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara 

hukum pidana  telah menyalai ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual 

yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, 

kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak 

sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.11  

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban 

umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, 

perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut  

                                                 
11 Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), Jakarta: CV. Rajawali, hal 8 



 6

anak nakal. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum 

pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana.  

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana 

menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 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. Sedang berkaitan dengan anak menjadi 

korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) 

tahun.12 

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu 

masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan 

dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang 

merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu 

memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak 

terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi 

yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama 

kejahatan seksual.  

Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak 

mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu 

meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan 

pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan 

                                                 
12 Darwin Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra  Adiya Bhakti, hal. 3 
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tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa 

hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan 

hukuman pidana. Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan 

dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu 

jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan 

adil dan tidak berpihak. 

Dalam hukum Islam, ada beberapa pendapat tentang batasan seseorang 

anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan 

fuqoha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan 

pertanggunghjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si 

anak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sedang menurut Ahmad hanafi 

yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 (delapan belas) 

tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun.13 

Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan 

pertanggung jawabkan pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. 

Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat 

menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus 

mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain 

dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan 

pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.14 

Penggunaan istilah pelecehan seksual dalam judul skripsi ini 

mempunyai makna yang luas atau vital. Pelecehan seksual dapat berarti suatu 
                                                 

13 A, Hanafi, 1976, Asas-Asas Hukum Islam, Yogyakarta: Bulan Bintang, hal. 370 
14 Topa  Santopo, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syamil dan 

Grafindo, hal 103 



 8

aktifitas hubungan seksual yang dilarang oleh hukum dan masih banyak lagi. 

Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah 

pelecehan seksual, disana hanya ada istilah perkosaan atau pencabulan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis coba eksploritasikan dalam 

skripsi ini dengan judul “PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DI WILAYAH 

KOTA KLATEN”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

penyusun membatasi permasalahan dan merumuskan sebagai berikut: 

1. Apa bentuk-bentuk pelecehan seksual antara anak yang terjadi di daerah 

Klaten? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan pelecehan seksual? 

3. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap bentuk-bentuk pelecehan 

seksual oleh dan terhadap anak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual antar anak di daerah 

Klaten. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan pelecehan seksual 
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3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap bentuk-bentuk 

pelecehan seksual antara anak.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan 

tentang pelecehan seksual yang terjadi antar anak dipandang dalam 

perspektif hukum pidana Indonesia di daerah Klaten . 

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Anak dan 

umumnya Hukum Pidana. 

c) Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan 

kaidah-kaidah hukum yang akan datang.  

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak 

yang berkepentingan pada khususnya dalam bahwa perlindungan anak 
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terhadap kekerasan sangat diperlukan untuk anak itu sendiri yang 

dapat berupa pembentukan kejiwaan dari anak. 

 

E. Landasan Teoritis  

Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 

keadaan sekitarnya”.15 

Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu 

interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan 

yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan 

merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya 

perlindungan anak tersebut.16 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar.  

Anak-anak perlu diperhatikan secara sunggguh-sungguh. Akan tetapi, 

sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak 

justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak 

memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban 

tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. 

                                                 
15 R.A. Koesnan. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur 

Bandung. hal 113. 
16 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 28. 
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Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga 

akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar,  karena anak-

anak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan 

perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh  keadaan sekitarnya 

Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap 

anak lain yang juga memerlukan perlindungan hukum, maka akibatnya sanksi 

pidana yang akan menantinya.  

Di dalam negara Indonesia sistem yang dianut untuk pemidanaan anak 

adalah bahwa sistem pertanggung-jawaban yang mengatakan bahwa, “Semua 

anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut”.17 

Seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan 

Anak, bahwa sanksi pidana Anak adalah setengah dari orang dewasa.  

Namun, terhadap anak yang dianggap mampu bertanggung-jawab 

tersebut masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak 

yang masih sangat muda, anak tersebut belum menyadari nilai maupun akibat 

serta ketercelaan dari tindakannya, sehingga kesalahannya ditiadakan. 

Pengaturan atas perlindungan anak termasuk sistem pemidanaan merupakan 

bagian dari pelindungan demi masa depan anak.  

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis 

                                                 
17 E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,  

Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hal: 251. 
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dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode 

yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau 

aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang 

memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran 

pengetahuan disebut metodologi penelitian.18 

Metodologi penelitian yang disajikan penulis adalah sebagai berikut:  

1. Objek Penelitian  

Pelecehan seksual antar anak ditinjau dari perspektif hukum pidana 

Indonesia di daerah Klaten. 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih 

luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba 

menggambarkan dan menjelaskan pelecehan seksual antar anak ditinjau 

dari perspektif hukum pidana Indonesia di daerah Klaten.  

3. 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 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserarch I, Cetakan XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM.  
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lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang 

dikemukakan sebagai pembahasan. 

4. Jenis data  

a. Data primer  

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber 

asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain yang 

diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek 

penelitian.  

b. Bahan hukum sekunder 

yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari perbagai literature 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:  

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, UU No. 3 

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

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

ilmiah, dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

3) Badan hukum tersier, yaitu badan hukum yang memberikan 

kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum dan ensikopedia.  
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5. Metode pengumpulan data  

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek 

yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi 

lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan 

wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan 

secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman. Penelitian ini ditujukan terhadap proses hukum terhadap 

anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak. Selain itu juga 

kepada aparat penyidik kepolisian dan hakim Pengadilan Negeri 

Klaten. 

b. Studi Pustaka  

Yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan 

maksud mencari keterangan, untuk menambah dan memperkuat 

kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain 

dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), perundang-

undangan dan beberapa pendapat dari beberapa sarjana.  

6. Metode analisis data  

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan 

pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan 
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data-data yang diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun 

secara sistematis.  

Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan 

pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus.19  

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan menyelesaikan pembahasan secara 

sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. 

Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :  

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan 

Teori, Metode Penelitian, dan  Sistematika Skripsi.  

Bab Kedua berisi mengenai Tinjauan Umum yang yang terdiri dari  

Tinjauan Umum Tentang anak yang meliputi Pengertian Anak dan  Batasan 

Umur Anak, Hak-Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak, Hak-Hak Anak 

menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Hak-Hak Anak menurut 

Undang-Undang Peradilan Anak dan Hak-Hak Anak menurut Undang-

Undang Perlindungan Anak. Tinjauan Umum Tentang Delik Kesusilaan dan 

Pelecehan Seksual yang meliputi Pengertian Delik Kesusilaan, Ruang 

Lingkup dan Macam Delik Kesusilaan, Pengertian dan Ruang Lingkup 

                                                 
19 Jujun Suriya Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sunar 

Harapan. 
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Pelecehan Seksual, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Anak meliputi 

pertama: Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Kedua: Anak Sebagai Korban 

Tindak Pidana. 

Bab Ketiga berisikan mengenai Hasil Pembahasan dari Penelitian 

yang antara lain: Pertama, Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di 

daerah Klaten. Kedua, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan 

Pelecehan Seksual. Ketiga, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Normatif 

Terhadap Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Oleh dan Terhadap Anak.  

Bab Keempat sebagai penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran 

sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. 
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