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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Sebaliknya, mereka bukanlah 

objek (sasaran) dari tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak 

manusiawi dari pihak siapapun atau pihak manapun.  

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual 

karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah, tidak berdaya dan memiliki 

ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Anak yang 

dinilai rentan tersebut, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-

baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani maupun 

rohani yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 Hal ini tentu saja perlu dilakukan 

agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).
2
  

Di berbagai pemberitaan media elektronik hingga media cetak selalu 

terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya pun 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Terhadap gejala kekerasan seksual yang 

terjadi di masyarakat, Ratna Megawati dalam bukunya yang berjudul “Budaya 

kekerasan dalam Perspektif keseimbangan Kualitas Gender” mengemukakan 
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  Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nusantara,2006), hal.18 
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bahwa didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan 

sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, 

rusaknya lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya 

kriminalitas.
3
 

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang 

sangat serius. Contohnya terakhir seperti pada kasus pemerkosaan dan 

pembunuhan yuyun menunjukkan bahwa isu terbesar kejahatan sosial masih 

minim diberi perhatian oleh negara dan mengkhawatirkan, karena siapapun 

berpotensi menjadi korban maupun pelaku. Menurut data dari KPAI (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang 

berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak 

korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya 

adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami 

kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah 

kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena 

pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. 

Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami 

kekerasan seksual.
4
  

Berikut beberapa faktor penyebab kasus kekerasan kekerasan seksual 

terhadap anak tidak terungkap dan tidak terpantau oleh publik antara lain: 
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Bandung, 1982, hal. 21 
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penolakan korban itu sendiri, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya karena 

takut mendapat ancaman dari pelaku; manipulasi dari pelaku yang umunya lebih 

dewasa yang sering menolak tuduhan bahwa ia adalah pelakunya, biasanya 

pelaku menuduh balik bahwa anak tersebut melakukan kebohongan; keluarga 

menganggap bahwa kekerasan seksual yang menimpa anaknya tersebut 

merupakan sebuah aib yang memalukan jika diungkap kepada publik; anggapan 

bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak patut dicampuri oleh 

masyrakat; masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda kasus 

sexual abuse yang menimpa pada diri anaknya; sistem dan prosedur pelaporan 

yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.
5
 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem yang 

dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu 

ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat.
6
 Berkenaan 

dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system  tidak terpisah 

dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “the world system 

conveys an impression of a complec to end”
7
 artinya bahwa kata sistem 

menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan 

dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut 

ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 
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Bandung, cet. I, Juli 2006, hal. 18 
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Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84 
7
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Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama 

secara terpadu (Integrated Criminal Justice Administration). Berproses secara 

terpadu artinya keempat sub sistem ini berkerja sama dan saling berhubungan 

walaupun masing-masing berdiri sendiri.
8
 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

hukum dengan judul: “PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA (Studi 

Kasus Tentang Penyidikan di Polresta Surakarta)” 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada tata cara penyelesaian kekerasan seksual 

terhadap anak di tingkat penyidikan, sehingga rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peran Penyidik Polresta Surakarta dalam proses 

penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Surakarta ? 

2. Bagaimanakah perbedaan proses penanganan penyidikan kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh penyidik polresta Surakarta terhadap anak 

dengan orang dewasa di wilayah Surakarta ? 

3. Hambatan apakah yang dialami Penyidik Polresta Surakarta dalam 

mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah 

Surakarta ? 

                                                           
8
 R. Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ, Refleksi Keterpaduan Penyidikan penuntutan dan Peradilan 

Dalam Penanganan Perkara, (Jakarta : DISKUM POLRI, 1998), hal. 8  



5 
 

 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan peran Penyidik Polresta Surakarta dalam proses 

penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan perbedaan peran Penyidik Polresta Surakarta 

dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dengan orang dewasa 

di wilayah Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami Penyidik Polresta 

Surakarta selama proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di 

wilayah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum 

khususnya dibidang hukum pidana mengenai kajian tentang proses 

penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di tingkat penyidikan. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi penegakan hukum anak dan untuk melatih penulis dalam 

mendiskrisipkan masalah yang terkait dengan anak.  
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D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan 

kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya 

dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada 

dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode yang selalu bertekad 

untuk bersikap netral, objektif dan tidak pandang bulu dalam menghadapi 

persoalan hukum dalam masyarakat. Namun, dalam praktek sehari-hari metode 

ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan 

“siapa orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas 

“pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke 

jalur lambat.
9
  

Kekerasan seksual (sexual violence), yang terjadi pada anak disebut 

dengan istilah child sexsual yaitu mencakup kegiatan melakukan tindakan yang 

mengarah keajakan/desakan seksual seperti; menyentuh, meraba, mencium, 

dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban; 

memaksa korban untuk menonton film pornografi; ucapan-ucapan yang 

merendahkan dan melecehkan jenis kelamin korban; memaksa berhubungan seks 

tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak.
10

 Oleh karena 

itu jika dibagankan menjadi pola atau alur kasus kekerasan terhadap anak 

dibawah ini sebagai berikut: 

                                                           
9
  Ahmad Sudiro san Deni Bram, 2013, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) Jakarta: 

Rajawali Pers, hal 227-278 
10

  Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nusantara, hal. 22 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Penyidikan dan Alur Kekerasan Terhadap Anak 

E. Metode Penelitian 

Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative empiris, karena 

penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal ini dapat diketahui dari prosedur penyidik 

polresta Surakarta dalam proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak 

dengan teknik dan strategi tertentu yang tidak terdapat didalam perundang-

undangan (hukum positif) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap 

kasus dan hambatan-hambatan yang ditemui selama penyidikan berlangsung. 

2. Jenis Penelitian 

Metode kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk mendekripsikan tentang prosedur 

penyidikan dan perbedaan penyidikan kasus kekerasaan seksual dengan 

pelaku orang dewasa dan anak.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

memperoleh data, keterangan dan informasi yang diperlukan oleh penulis. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi 

penelitian di unit PPA Polresta Surakarta. 

4. Jenis Data 

a. Data Primair 
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Data ini diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber 

Penyidik di Polresta Surakarta terkait dengan masalah penyelesaian 

kekerasan seksual terhadap anak. 

b. Data Sekunder  

Berupa bahan pustaka dalam bentuk : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

beserta perubahannya; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

4) Peraturan perundang-undangan lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Study Lapangan 

Studi ini untuk memproleh data tentang (1) teknik dan strategi tertentu 

yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap kasus ini; (2) hambatan 

yang ditemui penyidik selama penyidikan berlangsung. Data tersebut 

diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak unit PPA 

Polresta Surakarta.  

b. Study Kepustakaan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan 

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



10 
 

 
 

perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang akan diteliti. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis ini dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku (baik data primer maupun sekunder) 

dan dilakukan proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.  

7. Sistematika Skripsi 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran secara singkat 

mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan tentang tinjauan umum 

hukum pidana, pengertian tindak pidana, karakteristik kekerasan seksual 

terhadap anak dan proses penyelesaian perkara pidana. 

 Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

membahas proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di tingkat 

penyidikan. 

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang 

dilakukan oleh penulis. 


