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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk 

sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka 

serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun 

jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi 

kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk 

melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. 

Dengan adanya masalah ekonomi maupun sosial yang melanda 

Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi 

anak di Indonesia. Hal ini di tandai dengan makin banyaknya anak 

mengalami perlakuan salah, ekspoitasi, tindak kekerasan anak dan lain-lain. 

Salah satu kasus yang marak saat ini adalah pedofilia. “Pedofilia adalah 

seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan 

dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk exhibiotionisme hingga coitus 

senggama dengan anak-anak”.
1
 

Salah satu yang masih terasa segar di pikiran kita adalah kasus yang 

melibatkan siswa dari sekolah Jakarta International School (JIS). Kasus ini 

sudah terjadi sejak tahun 1992. “Kejahatan seksual terhadap sejumlah murid 

TK JIS diduga sudah terjadi sejak lama, terutama ketika William James 

                                                           
1
 Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, 2004, Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap 

Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjaauan islam dan Medis, Bandung: Gernada, hal. 33. 
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Vahey masih mengajar di sekolah internasional itu sejak tahun 1992 hingga 

2002. William James adalah salah satu guru yang mengajar di JIS. Dan ia 

merupakan pelaku pedofilian yang pertama di JIS karena menurut laporan, 

sudah 90 anak yang menjadi korban kekerasan seksusal yang dilakukan 

Willian James”.
2
 

“Berdasarkan penuturan korban-korban yang mengadu ke pihak Komisi 

Perlindungan Anak (KPAI), mereka sudah melapor ke pihak JIS (Jakarta 

International School). Tapi yang disayangkan pihak JIS tidak melapor ke 

pihak kepolisisan, cenderung malah menutupi. Pihak JIS hanya melakukan 

hypnoterapy kepada para korban. Kejadian tersebut terjadi karena lemahnya 

mutu pendidikan di setiap sekolah dan kurangnya penerapan nilai-nilai agama 

di sekolahan. Disebutkan juga bahwa keamanan di sekolah tersebut masih 

sangat kurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus pedofilia itu 

terjadi”.
3
 

Pedofilia sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya 

unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan 

tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. 

Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan 

artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk 

pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan 

sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak 

                                                           
2
Andylala Waluyo, Polisi Periksa Kasus JIS, 

https://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kasus-jis-terkait-kekerasan-terhadap-

anak/1904096.html. Diakses pada 27 September 2017, pukul 19.28 WIB.  
3
Sukma Alam, Kasus Pencabulan JIS, http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-

di- jis/.Diakses pada 27 September 2017, pukul 20.40 WIB. 

https://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kasus-jis-terkait-kekerasan-terhadap-anak/1904096.html
https://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kasus-jis-terkait-kekerasan-terhadap-anak/1904096.html
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karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan 

anak-anak.“Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan 

memperoleh pelayan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang 

tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang 

bertanggung jawab adalah ekspoitatornya”.
4
 

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, 

sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang 

diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu 

perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga  sangat kurang. 

Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa 

sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum 

dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana 

yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak 

anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang ada di Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji lebih dalam dan 

menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif 

KUHP dan UU No 35 Tahun 2014  Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak” 

                                                           
4
Ahmad Makki, 2016, https://ahmadmakki.wordpress.com/, Di akses 27 September 2017, 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka guna mendukung efektivitas 

penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, 

dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya yaitu: 

a. Bagaimana tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

terhadap penerapan sanksi pelaku tindak pidana pencabulan anak di 

bawah umur? 

b. Bagaimana tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah 

umur? 

c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

pedofilia di Indonesia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan seperti 

berikut: 

a. Mengetahui tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 

b. Mengetahui tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah 

umur. 
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c. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia 

di Indonesia. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat,  baik manfaat objektif maupun subjektif, sebagai berikut: 

a. Manfaat Objektif 

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan dari 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam 

KUHP terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sehingga 

diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan ilmu hukum bagi 

aparat penegak hukum serta masyarakat. 

b. Manfaat Subjektif 

 Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta 

untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Kerangka Pemikiran 
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  Tindak pidana pedofilia akhir-akhir ini makin marak terjadi. Tindak 

pidana pedofilia dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kelainan 

seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di 

bawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang 

dimana memilih anak-anak di bawah umursebagai obyek bagi pemuasan 

kebutuhan seksualnya, sehingga banyak anak yang menjadi korban dari tindak 

pidana ini. 

Penyimpangan 

Seks 

Tindak Pidana 

Pedofilia 

Pelaku Orang 

Dewasa 

Korban Anak 

Pengaturan 

Tindak Pidana 

Pedofilia di  

Indonesia 

KUHP 
UU No 35 

Tahun 2014 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Korban Tindak Pidana 

Pedofilia 
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  Pelaku tindak pidana pedofilia kebanyakan mempunyai pengalaman 

sebagai korban pedofilia pada masa kanak-kanaknya. Pengalaman masa kanak-

kanak itu terbawa hingga dewasa, dan pelaku mempunyai kecenderungan 

untuk melakukan hal-hal seperti yang pelaku rsakan ketika anak-anak. Oleh 

sebab itu anak-anak korban pedofilia harus dengan sesegera mungkin di 

tangani, dibina agar tidak trauma dan tidak menjadi pelaku pedofilia 

selanjutnya. Disamping pembinaan terhadap korban pedofilia, penegakan 

hukum terhadap para pelaku pedofilia harus ditegakkan. Oleh sebab itu perlu 

aturan yang tegas dalam menjerat pelaku pedofilia sehingga menyebabkan efek 

jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pedofilia. Para korban juga 

dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sehingga tetap terjaga 

hak-haknya. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
5
 

1. Jenis Penelitian 

“Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif”.
6
 

yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya mengenai 

tinjauan hukum positif dalam hal iniUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

                                                           
5
“Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan dan 

menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan metode-metode tertentu”.Sutrisno 

Hadi, 1979, Metodolagi Riset, Yogyakarta: UGM Pres.hal .23. 
6
Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari limgkup sample. Bersifat deduktif, 

berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang 

seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.Bambang 

Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hal. 38-39. 
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Perlindungan Anak dan juga KUHP dalam tindak pidana pencabulan 

terhadap anak di bawah umur (pedofilia). 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif dan juga yuridis 

mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (pedofilia).. 

3. Jenis Data 

“Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan yakni data 

Sekunder”.
7
 sebagai berikut: 

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, meliputi: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur 

(pedofilia). 

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait 

dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (pedofilia) 

                                                           
7
I Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, 

Yogyakarta: Andi, hal. 35. 
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3. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku 

serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu pengamatan dan bahan tertulis (undang-undang, 

dokumen, buku dan sebagainya).Menurut Abdul Kadir Muhammad yang 

dimaksud dengan “analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan 

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, untun, logis, tidak 

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan 

intrepretasi data”.
8
 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya. 

Bab Pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran,  metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

                                                           
8
 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Adytia 

Bakti, hal. 172. 
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Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai tinjauan umum 

tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan 

terhadap anak di bawah umur, tinjauan umum tentang anak dan tinjauan umum 

tentang pedofilia. 

Pembahasan berisi hasil penelitian dan analisis data, terkait tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur dari perspektif KUHP dan juga Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Bab Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan-kesimpulan dan 

saran dari akhir penelitian. 

 

 

 


