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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelecehan dan pengabaian anak diakui sebagai masalah besar. Berdasarkan 

laporan UNICEF, di dunia 1 dari 10 anak perempuan telah mengalami pelecehan 

seksual. UNICEF memiliki data dari 190 negara, telah mencatat bahwa anak di 

dunia secara terus menerus mendapatkan pelecehan baik secara fisik maupun 

emosional mulai dari pembunuhan, tindakan seksual, penghinaan, dan 

penegakkan disiplin yang terlalu kasar. Begitu juga pelecehan seksual yang terjadi 

di negara Indonesia (Kristanti, 2014).  

 

Gambar 1. Peningkatan Jumlah Pelecehan Seksual per Tahun 

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan gambar 

diatas menunjukkan fakta bahwa pelecehan seksual pada anak di tanah air pada 

rentang tahun 2011 - 2017 memiliki jumlah korban terbanyak pada tahun 2014 

dengan jumlah korban mencapai angka 656 korban. Secara umum anak yang 
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menjadi korban tindak pelecehan seksul tidak dibatasi oleh perbedaan jenis 

kelamin, perempuan maupun laki-laki. Menurut Harkrisnowo (2012) hal tersebut 

di karenakan perbandingan anak laki-laki secara umum dengan anak perempuan 

tidak jauh berbeda (Immanuel, 2016). 

Kemudian berdasarkan analisis penjangkauan anak korban pelecehan 

seksual dan pendampingan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual & 

eska periode Januari 2016 – Desember 2016. Yayasan Kakak yang fokus terhadap 

Perlindungan anak korban pelecehan seksual melakukan pendampingan terhadap 

anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mendapatkan pelecehan seksual. 

Yayasan Kakak memetakan korban pelecehan seksual berdasarkan dari rentang 

usia korban, jenis kelamin koran, status hubungan korban dengan pelaku, jenis 

pelecehan seksual dan tempat kejadian pelecehan seksual (Rastiti, 2016). 

 

Gambar 2. Perbandingan Usia dengan Jumlah Korban 

Dari gambar diatas menunjukan usia anak korban pelecehan seksual yang 

paling banyak dijangkau adalah anak berusia antara 15 tahun sampai 16 tahun 

yakni berjumlah 16 anak atau 46 persen dari keseluruhan jumlah anak yang 

menjadi korban. Anak usia 15-16 tahun setara dengan anak yang duduk di bangku 

SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Usia 14-18 tahun adalah usia di mana anak sudah 

5 th; 1 

6 th; 1 

7 th; 1 

8 th; 2 

9 th; 1 

10 th; 2 

11 th; 2 

12 th; 2 

13 th; 4 

14 th; 2 

15 th; 8 16 th; 8 

17 th; 1 



3 
 

mengalami pubertas, sehingga banyak sekali korban pelecehan seksual berumur 

antara usia 14-18 tahun (Rastiti, 2016). 

 

Gambar 3. Perbedaan Jumlah Korban Berdasar Jenis Kelamin 

Gambar 3 menjelaskan bahwa anak korban kekersan seksual yang 

didampingi Yayasan Kakak dari total 35 anak, 71 % atau sekitar 25 anak adalah 

anak perempuan. Sedangkan 29 % atau sekitar 10 orang merupakan anak laki-laki. 

Sedikitnya anak laki-laki korban pelecehan seksual yang dijangkau dan 

didampingi bukan berarti anak laki-laki tidak rentan terhadap pelecehan seksual. 

Karena pada dasarnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan rentan 

menjadi korban pelecehan seksual (Rastiti, 2016). 

 

Gambar 4. Hubungan Korban dengan Pelaku 

Sebagian besar pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan gambar 

4 merupakan orang yang dikenal oleh korban maupun keluarga korban. Kenapa 
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banyak kasus pelecehan seksual terjadi adalah karena kurangnya kewaspadaan 

dari orangtua dan tidak menaruh curiga pada orang yang dekat dengan korban dan 

keluarga. Berbagai pelecehan yang dialami oleh anak-anak seringkali dilakukan 

oleh orang dewasa dengan relasi yang cukup dekat mungkin sesuatu yang wajar, 

sebab orang dewasa menganggap dirinya memiliki power yang kemudian 

digunakan untuk melakukan pelecehan terhadap mereka yang dianggap lemah 

(Rastiti, 2016). 

 

Gambar 5. Jenis Pelecehan Seksual 

Sesuai dengan gambar diatas bahwa kasus eksploitasi sangat banyak terjadi 

yakni 15 kasus atau 42,8 %, hal ini didominasi oleh kasus yang terjadi dengan 

pacar namun ada juga yang dilakukan oleh teman bermainnya hingga beberapa 

kali (Rastiti, 2016). 

 
Gambar 6. Tempat Pelecehan Seksual 
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Sesuai dengan gambar diatas dapat diketahui bahwa 13 kasus atau 37 % 

tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak dilakukan di 

tempat-tempat umum yakni misalnya di masjid dan tempat-tempat lain yang 

beberapa di antaranya akhirnya ditangkap saat razia pihak kepolisian. Banyak 

tempat umum yang digunakan salah satunya masjid karena salah seorang pelaku 

melakukan tindakannya di tempat yang dianggap sepi oleh pelaku dan dirasa 

aman, padahal masjid merupakan tempat ibadah. Namun tidak hanya pada tempat 

umum, pelecehan seksual juga dapa terjadi di rumah pelaku (Rastiti, 2016). 

Rumah pelaku sendiri bisa dijadikan tempat pelaku melakukan pelecehan 

seksual yang cukup strategis karena tentunya pelaku lebih mengenal kondisi 

rumah tinggalnya. Hal ini dapat terjadi karena pelaku mengajak korban 

kerumahnya hanya untuk sekedar main dan memperkenalkan pada keluarga. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan rumah korban menjadi tempat terjadinya 

pelecehan seksual (Rastiti, 2016). 

Seperti halnya terdapat 4 kasus yang tempat kejadian perkara merupakan 

tempat tinggal korban. Karena pelaku dari 3 kasus pelecehan seksual terhadap 

anak ini adalah orang paling dekat dengan korban yakni ayah kandung korban, 

paman korban dan tetangga dekat korban. Berbeda dengan rumah korban, 

sementara hotel merupakan tempat yang cukup strategis bagi pelaku untuk 

melakukan tindak pelecehan seksual pada ada anak. Dilihat dari jumlah kasus 

yang terjadi di hotel, hal itu menunjukkan bahwa banyaknya jumlah hotel melati 

dengan tarif yang murah membuat pelaku tertarik untuk memanfaatkan hal 

tersebut. Kost juga dapat dijadikan tempat untuk melakukan hubungan seksual. 
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Bahkan terdapat 1 kasus yang dilakukan dikost teman pelaku. Hal yang cukup 

mengejutkan adalah sekolah yang dinilai adalah tempat orang-orang yang 

terpelajar dan mengurus kebutuhan anak-anak justru menjadi tempat kejadian 

perkara, bahkan dilakukan oleh oknum pendidik di sekolah tersebut (Rastiti, 

2016). 

Menurut Anthony Lake (dalam Kristianti, 2014) UNICEF mengatakan 

bahwa pelecehan terhadap anak tidak memandang batas usia, geografis, agama, 

etnis, dan tingkat ekonomi, sedangkan pelecehan dapat dilakukan di rumah, 

sekolah dan masyarakat, tempat seharusnya anak-anak merasakan aman, justru 

dilakukan oleh keluarga, guru, tetangga, dan anak-anak lainnya. 

Dalam penelitiannya Hebert (2016) menyebutkan bahwa secara 

keseluruhan, 33,09% remaja dilaporkan mengalami pelecehan psikologis dalam 

hubungan romantis mereka selama setahun terakhir. Sebanyak 14,59% pemuda 

melaporkan pelecehan fisik sementara 14,64% melaporkan setidaknya satu 

episode pelecehan seksual oleh pasangan romantis mereka dalam 12 bulan 

terakhir. Jumlah pelecehan seksual anak untuk remaja yang melaporkan 

berkencan adalah 14,77%. CSA ditemukan secara signifikan lebih tinggi untuk 

anak perempuan (20,73%) daripada untuk anak laki-laki (5,34%). 

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena kebanyakan pelaku adalah orang 

dekat dengan korban atau berada di lingkungan yang sama dan kasus pelecehan 

seksual terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan karena kasus pencabulan 

tidak hanya dilakukan oleh orang dekat korban, akan tetapi juga dilakukan oleh 

orang yang belum dikenal (Immanuel, 2016). Seperti kasus pencabulan gadis 
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SMA di kamar mandi SD yang dilakukan oleh DH berusia 25 tahun dengan cara 

merayu korban terlebih dahulu. Mirisnya, pelaku pelecahan sebagian besar 

merupakan orang yang dikenali oleh korban, sekitar 30% merupakan keluarga 

anak itu sendiri, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, 

lalu sekitar 60% merupakan kenalan lain seperti „teman‟ dari keluarga, pengasuh, 

atau tetangga, sedangkan orang yang tidak dikenal adalah sekitar 10% dalam 

kasus pelecehan seksual anak (Whealin dalam Noviana 2015). 

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada 

anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak 

terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa pelecehan seksual yang 

terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika pelecehan seksual ini terjadi pada anak-anak, 

karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi 

korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa 

pelecehan seksualnya (Noviana, 2015). 

Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa 

terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak 

merasa malu untuk menceritakan peristiwa pelecehan seksualnya, anak merasa 

bahwa peristiwa pelecehan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan 

peristiwa pelecehan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya 

mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai 

dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa 

ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut (Noviana, 2015). 
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Tindakan pelecehan seksual pada anak membawa dampak emosional dan 

fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pelecehan seksual 

mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan 

menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan 

kejadian dimana anak menerima pelecehan seksual, mimpi buruk, insomnia, 

ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, 

bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, 

kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak 

diinginkan (Noviana, 2015).  

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit 

kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit 

menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan pelecehan, kehamilan 

yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan 

oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang 

lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses 

orangtua. (Noviana, 2015) 

Sementara itu, Weber dan Smith (dalam Noviana, 2016) mengungkapkan 

dampak jangka panjang pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi 

korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi 

pelaku pelecehan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat 

menghadapi tindakan pelecehan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari 

digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa 

dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. 
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Dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak seharusnya 

mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Perbuatan pelecehan seksual 

merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus 

dilindungi. Sari (2015) menyebutkan bahwa anak seharusnya mendapatkan 

haknya dan salah satunya dengan mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, 

apabila anak sedang berada di lingkungan sekolah, artinya harus memperoleh 

perlindungan dari pihak sekolah. Apabila anak sedang berada bersama keluarga, 

peran dan fungsi keluarga harus dijalankan dengan semestinya.  

Sedangkan Undang-Undang yang mengatur perihal hak anak yaitu, UU RI 

No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi”. Berdasarkan UU tersebut, 

harusnya setiap anak memperoleh hak yang sama. Pengalaman pelecehan seksual 

di masa kanak-kanak tampaknya berdampak pada pelecehan seksual anak di 

kemudian hari, namun, pengalaman pelecehan seksual ini bukanlah prasyarat 

yang diperlukan, atau prasyarat yang memadai untuk pelecehan seksual anak 

(Jespersen et al dalam Boillat, 2017). 
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Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa data pelecehan 

seksual yang dilaporkan UNICEF menyatakan bahwa 1 dari 10 anak perempuan 

di Dunia telah mengalami pelecehan seksual. Seperti halnya yang terjadi di 

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat bahwa tidak sedikit anak 

yang menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan data yang tercatat pada 

tingkat provinsi menyatakan bahwa pada tahun 2016 korban pelecehan seksual 

terlihat cukup tinggi dengan total 996 korban. Sedangkan di Surakarta anak yang 

menjadi korban pelecehan seksual pada periode Januari 2016- Desember 2016 

terdapat 35 korban dan tidak hanya pada anak perempuan, namun juga pada anak 

laki-laki.  

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada 

anak maupun pada orang dewasa. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai 

dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa 

ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan pelecehan 

seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. 

Sementara itu, dampak jangka panjang pelecehan seksual terhadap anak yaitu 

anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki 

potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari.  

Anak seharusnya mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Perbuatan 

pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima dan merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati 

dan harus dilindungi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
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berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi. Sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti “Apa faktor-faktor resiko terjadinya pelecehan seksual 

pada anak laki-laki?” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat memahami secara 

mendalam faktor-faktor risiko pelecehan seksual anak pada tingkat Individu, 

Keluarga, dan Lingkungan tempat tinggal. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kajian dan referensi psikologi klinis dalam hal memahami faktor 

risiko terjadinya pelecehan seksual pada anak. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam upaya mempromosikan 

pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak. 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan program-

program yang bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya pelecehan 

seksual pada anak. 

c. Dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya terutama pada bidang 

pencegahan pelecehan pada anak dan psikologi klinis. 

 




