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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK 

KORBAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL 

(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum 

terhadap hak-hak anak sebagai korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan 

Negeri Surakarta. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan 

studi pustaka Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai 

korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Surakarta diwujudkan 

dalam bentuk perlakuan yang diterima korban kasus pelecehan seksual selama 

menjalani proses peradilan pidana. Persidangan bagi anak sebagai korban kasus 

pelecehan seksual dilakukan secara tertutup, menyediakan ruang pelayanan 

khusus, memberikan rehabilitasi dan perlindungan dari pemberitaan di media 

massa dan untuk menghindari terjadinya labelitas, melakukan komunikasi dan 

pengawasan terhadap korban.  

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak-hak anak, dan kasus pelecehan seksual 

Abstract 

This study aims to find out how the legal protection of children's rights as victims 

of sexual harassment cases in the Surakarta District Court. Research methods 

through an empirical juridical approach. Data collection methods used in 

collecting data in this study are using methods of observation, interviews, 

questionnaires, and literature studies Data analysis using interactive analysis. 

The results of the study showed that the legal protection of children's rights as 

victims of sexual harassment cases in the Surakarta District Court was realized in 

the form of treatment received by victims of sexual harassment cases while 

undergoing the criminal justice process. Trials for children as victims of sexual 

harassment cases are conducted in a closed manner, providing special services, 

providing rehabilitation and protection from reporting in the mass media and to 

avoid labeling, communicating and controlling victims 

Keywords: legal protection, child rights, and cases of sexual abuse 
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1. PENDAHULUAN 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu 

Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.1 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang 

menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan Negara pda masa depan.2 

Beberapa tahun terakhir ini, kejahatan terhadap orang dewasa dan anak 

meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban 

manusia. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut terhadap nyawa, harta 

benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai 

masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah 

banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang 

dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.3 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap 

hak-hak anak sebagai korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri 

Surakarta? (2) Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kasus pelecehan seksual? 
                                                           

1 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hal. 1. 

2 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8-9. 

3 Arifah, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 2-3. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka tujuan yang 

ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kasus 

pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun manfaat dari 

penelitian ini diharapkan manfaat secara teroritis yakni diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, literatur dan khasanah 

dunia kepustakaan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kasus pelecehan seksual. 

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat memperluas cakrawala 

berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan 

hukum ini. 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah  yuridis empiris. Jenis 

penelitian yang penulis lakukan termasuk desain penelitian deskriptif. Desain 

penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka 

memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal 

dari subjek atau objek penelitian.4  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah 

keterangan atau fakta tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai 

korban kasus pelecehan seksual yang secara lansung diperoleh di Kantor 

Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara itu, sumber data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi beberapa referensi dari situs resmi dan pustaka maupun dari 

pihak lainnya.5 

                                                           
4 Anwar Sanusi, 2011, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, hal. 13. 

5 Burhan Bungin, 2011, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, hal. 132. 

 

 



4 

 

 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data  

penelitian adalah dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu 

mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-

bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah literature, dokumen,serta 

peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dan disertai  

metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survai 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitan ini akan menerapkan 

model analisis interaktif bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan proses 

siklus. Hal ini tampak pada prosesnya, pertama waktu pengumpulan data peneliti 

mengumpulkan data lokasi studi dengan melakukan wawancara mendalam dan 

mencatat dokumen dengan menetukan strategi pengumpulan data yang dipandang 

tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data proses pengumpulan data 

berikutnya.6 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kasus 

Pelecehan Seksual di Pengadilan Negeri Surakarta 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak di 

kenal istilah pelecehan seksual, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya 

mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam 

Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 

                                                           
6 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian, Malang: UMM Press. hal. 75. 
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sampai Pasal 303. Misalnya Pasal 284, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290 sampai 

pasal 296 antara lain menyatakan sebagai berikut: 

a. Pasal 284 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 

a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), 

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 

b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal 

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 

c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal 

diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin: 

d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah 

telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 

2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri 

yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam 

tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-

meja dan ranjang karena alasan itu juga 

3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. 

4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan belum dimulai. 

5) Bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan 

selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum 

putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 

 

b. Pasal 285 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

c. Pasal 289 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

d. Pasal 290 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum lima 

belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin; 

3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak 

jelas yang bersangkutan atau bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 
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untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 

bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 

e. Pasal 291 

1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 

mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun; 

2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 

mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun. 

f. Pasal 292 

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

g. Pasal 293 

1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 

menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 

dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 

tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun. 

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya 

dilakukan kejahatan itu. 

3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-

masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 

 

h. Pasal 294 

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak 

angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan 

orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau 

penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun. 

2) Diancam dengan pidana yang sama: 

a) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena 

jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya 

dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 

b) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, 

tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, 

rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. 

i. Pasal 295 

1) Diancam: 

a) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan 

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul 

oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 

pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa 
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yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup 

umur, dengan orang lain; 

b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan 

sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang 

tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang 

diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya 

demikian, dengan orang lain. 

c) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, 

maka pidana dapat ditambah sepertiga. 

j. Pasal 296 

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh 

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau 

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. 

 

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi 

atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif 

seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang 

menjadi korban pelecehan tersebut.7 Pelecehan juga dapat berupa 

komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya 

pelecehan seksual merupakan pelecehan gender, yaitu pelecehan yang didasarkan 

atas gender seseorang.8 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pelecehan 

seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang 

dilakukan secara sepihak yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh orang yang 

menjadi sasaran, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku 

lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks 

Berikut adalah beberapa kasus pelecehan seksual yang ditangani di 

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu (a) Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 

bulan Mei 2017 di Surakarta dimana pelaku adalah anak di bawah umur dan saksi 

                                                           
7 Ladin, 2016, Pelecehan seksual antar Anak Dalam perspektif hukum pidana, AHKAM, 

Volume 4, Nomor 2, November 2016, hal. 299. 

8 Indanah, 2016, Pelecehan Sexual Pada Anak, JIKK Vol. 7 No.1 Januari 2016 : 16-23, 

hal. 18. 
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korban adalah anak di bawah umur; (b) Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 

bulan Mei 2016 di Surakarta dimana pelaku adalah pria dewasa berumur 51 tahun 

dan saksi korban adalah anak di bawah umur yang berumur 12 tahun. Pelaku 

memberikan iming-iming akan membelikan HP kepada saksi korban sehingga 

korban mengikuti rayuan pelaku; dan (c) Kasus pelecehan seksual yang terjadi 

pada bulan November 2015 di Surakarta dimana pelaku adalah pria dewasa 

berumur 41 tahun dan saksi korban adalah anak di bawah umur berumur 15 tahun. 

Pelaku membujuk korban dengan cara berjanji untuk membayarkan biaya karaoke 

dan mencekoki saksi korban dengan minuman keras. 

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah 

salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana pelecehan 

seksual pada anak). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

didapatkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum 

terhadap hak-hak anak sebagai korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan 

Negeri Surakarta terkait dengan kasus-kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri 

Surakarta diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban kasus 

pelecehan seksual antara lain sebagai berikut:  

a. Persidangan tertutup 

Selama menjalani proses peradilan pidana, persidangan bagi anak 

sebagai korban kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Surakarta 

dilakukan secara tertutup untuk melindungi korban. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu hakim ketua sidang menyatakan 

sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 

terdakwanya anak-anak. Dampak positif dengan diselenggarakannya 

persidangan secara tertutup, yakni masyarakat atau orang lain yang tidak 

berkepentingan tidak dapat hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan 

secara langsung sehingga korban tidak merasa malu dalam memberikan 

keterangan dan menceritakan peristiwa yang dialami. Ketentuan Undang-

Undang yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan secara tertutup juga 

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban. Saksi korban perkosaan 

yang tidak didampingi oleh siapapun dalam persidangan akan merasa tertekan 
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dan takut karena bertemu dengan terdakwa di ruang persidangan, dan keadaan 

inilah yang sangat berat dirasakan oleh saksi korban9 

b. Ruang pelayanan khusus  

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Pengadilan Negeri 

Surakarta menyediakan ruang pelayanan khusus bagi korban pelecehan 

seksual khususnya bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.  

c. Rehabilitasi 

Selain itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Pengadilan 

Negeri Surakarta berupaya memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan 

agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami 

pelecehan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, 

dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi10 

d. Perlindungan dari media massa 

Perlindungan dari pemberitaan di media massa dan untuk menghindari 

terjadinya labelitas guna memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban 

serta memulihkan kondisi kejiwaan korban pelecehan seksual khususnya anak 

yang menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini sesuai dengan Prosedur 

Standar Operasional Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Tahun 2011 yaitu pemberian  layanan  terpadu  bagi  perempuan  

dan  anak  dilakukan  dengan memperhatikan prinsip-prinsip yaitu pemenuhan 

hak anak korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan 

dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, 

pengembangan, perlindungan  dan  partisipasi,  sebagaimana  diatur  dalam 

konvensi hak-hak anak. 

 Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak 

atas langkah-langkah perlindungan khusus sebagai berikut: (a) Informasi yang 

                                                           

9JonaediEffendi,2018,http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/implementasi-asas-

persidangan-tertutup.html,diakses Sabtu 5 Agustus 2018, pukul 15.00 WIB. 

10 Maja Simarta, 2013, Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan 

Seksual, Jurnal Universitas Atmajaya Jogjakarta, hal.5. 

http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/implementasi-asas-persidangan-tertutup.html
http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/implementasi-asas-persidangan-tertutup.html
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dapat membahayakan korban anak dan atau keluarganya, tidak diungkap 

kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi 

privasi dan identitas korban anak. Nama, alamat atau informasi lain yang 

dapat mengarah pada identifikasi korban anak dan atau keluarganya, tidak 

diungkap pada publik atau media. Ijin dari korban anak hendaknya  

dimintakan  sesuai  dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi 

yang sensitif; dan (b) Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama korban 

anak, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada korban anak dalam  

rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis,  

kultur, kepercayaan dan agamanya. 

e. Restitusi  

Korban pelecehan seksual berhak mendapatkan restitusi karena 

pelecehan seksual adalah tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan 

oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan 

kepada pengadilan melalui LPSK. Dalam mengajukan permohonan restitusi 

korban pelecehan seksual harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan 

dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi 

dan Korban. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 

akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah 

menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang 

digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah 

dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan 

korban. 

Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan 

mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status 

sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik 

akan lebih diutamakan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, restitusi adalah ganti kerugian 

yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, 
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dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu11. 

Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Pengadilan 

Negeri Surakarta juga melakukan komunikasi dan pengawasan terhadap 

korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih menjalani  

masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman untuk 

memantau perkembangan psikologi anak akibat tindak pidana kekerasan 

seksual setelah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut 

sesuai dengan Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak yang 

menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

 

3.2. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual Pengadilan 

Negeri Surakarta 

Pihak penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh keterangan dari si 

korban yang memiliki trauma terutama anak korban kasus pelecehan seksual. 

Anak yang mengalami trauma akibat kasus pelecehan seksual lebih sulit 

untuk di minta keterangan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang 

dialaminya sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh 

informasi yang dibuutuhkan dalam penyidikan.  

Keterbatasan waktu yang diterima penyidik dalam memproses berkas dari 

tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dengan keterbatasan waktu yang 

diberikan untuk mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, 

pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara 

                                                           

11 Octorina Ulina Sari, 2014, Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari 

Sudut Pandandang Viktimologi, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 9-10. 



12 

 

 

seusia target yang ditentukan. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak 

hanya diberikan waktu satu bulan, tetapi tindak pidana kekerasan seksual 

pada anak tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut 

baru dapat selesai atau terungkap  setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun. Hal tersebut dikarenakan penyidik mengalami kekurangan personel.  

Penyidik mengalami kesulitan ketika para pelaku dari tindak pidana 

kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota yang lokasinya 

terpencil. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat terpencil 

masih kurang mengetahui mengenai hukum pidana yang berlaku sehingga 

penyidik membutuhkan banyak orang untuk membantu mencari keberadaan 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 

Informasi mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak 

kurang sehingga penyidik semakin mengalami kesulitan dalam menemukan 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pihak penyidik  kesulitan  

melacak  keberadaan  pelaku  yang melarikan  diri  karena tidak  mengetahui  

wajah  pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak . Selain itu penyidik 

kehilangan sinyal  handphone  pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada 

anak yang sudah tidak aktif. Informasi yang diperoleh oleh para penyidik 

hanyalah informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, keberadaan 

sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal 

tersebut dikarenakan    banyaknya perbedaan informasi yang diberikan dari 

kerabat pelaku,  korban,keluarga korban yang seringkali berbeda dengan hasil 

pencarian pihak penyidik di lapangan. 

Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk penyelidikan dan 

pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak Pengadilan 

Negeri Surakarta yaitu ruang penyidikan yang kurang maksimal serta 

terbatasnya  dana  atau  biaya  untuk  menyelidiki  sebuah tindak pidana 

khususnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban 

kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Surakarta diwujudkan dalam bentuk 

perlakuan yang diterima korban kasus pelecehan seksual selama menjalani proses 

peradilan pidana. Persidangan bagi anak sebagai korban kasus pelecehan seksual 

di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan secara tertutup untuk melindungi 

korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta 

menyediakan ruang pelayanan khusus bagi korban pelecehan seksual khususnya 

bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Unit Perlindungan Perempuan 

dan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta berupaya memberikan rehabilitasi dan 

perlindungan dari pemberitaan di media massa dan untuk menghindari terjadinya 

labelitas. Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Pengadilan Negeri 

Surakarta juga melakukan komunikasi dan pengawasan terhadap korban tindak 

pidana kekerasan seksual pada anak yang masih menjalani masa hukuman 

maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman untuk memantau 

perkembangan psikologi anak akibat tindak pidana kekerasan seksual setelah 

menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. 

Kedua, para penyidik mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kasus pelecehan seksual yaitu: 

(1) pihak penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh keterangan dari si 

korban yang memiliki trauma terutama anak korban kasus pelecehan seksual; (2) 

adanya keterbatasan waktu yang diterima penyidik dalam memproses berkas dari 

tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dengan keterbatasan waktu yang 

diberikan untuk mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pihak 

penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target 

yang ditentukan; (3) Penyidik mengalami kesulitan ketika para pelaku dari tindak 

pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota yang lokasinya 

terpencil. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat terpencil masih 
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kurang mengetahui mengenai hukum pidana yang berlaku; (4) Pihak penyidik  

kesulitan  melacak  keberadaan  pelaku  yang melarikan  diri  karena tidak  

mengetahui  wajah  pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Selain itu 

penyidik kehilangan sinyal  handphone  pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

pada anak yang sudah tidak aktif; (5) Sarana dan prasarana yang belum memadai 

untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada 

anak Pengadilan Negeri Surakarta yaitu ruang penyidikan yang kurang maksimal 

serta terbatasnya  dana  atau  biaya  untuk  menyelidiki  sebuah tindak pidana 

khususnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 

 

4.2. Saran 

 Pertama, bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan peran 

mereka dalam menindak pelaku kekerasan seksual pada anak secara tegas 

sehingga hak-hak anak sebagai korban kasus pelecehan seksual dapat terpenuhi 

sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Kedua, bagi setiap orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak 

untuk menghindari anak menjadi korban pelecehan seksual yang sedang marak 

terjadi dan memperkuat ilmu agama sebagai pedoman hidup bagi anak sejak dini 

agar kelak anak menjadi seseorang yang sebagaimana mestinya diharapkan 

orangtuanya. 
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