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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Pernyataan tersebut secara tegas tercatat dalam Penjelasaan Umum Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) 

amandemen keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi 

untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi 

warga negaranya. Konsekuensi dari ini semua adalah bahwa hukum mengikat 

setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum 

merupakan suatu norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 

yang menjamin hak dan kewajiban peroragan maupun masyarakat. Hukum ada 

dengan maksud untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Hukum tidak pernah terlepas dari perbuatan kejahatan. Membicarakan 

perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat 

yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu 

maupun kelompok dan bersifat institusional maupun keorganisasian. Akibat-

akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolok ukur suatu modus kejahatan, 

apakah modus kejahatan itu berkatagori ringan ataukah pemberatan. Ada yang 

berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan 
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merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu 

benar-benar mangakibatkan penderitaan luar biasa. 

Kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna 

“serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan 

penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau 

sesuatu yang secara pontensial dimiliki seseorang” .
1
 

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi 

problem yang serius dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara. Berbagai 

diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah dilakukan untuk mencari solusi yang 

dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam 

wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus 

kriminalitas yang cenderung semakin brutal. Pencurian, perampasan dan 

pemerkosaan yang disertai kekerasan di samping pembunuhan dalam berbagai 

bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan .
2
 

Demikian ini mengisyaratkan bahwa kejahatan dengan modus 

kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut di tengah masyarakat. 

Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi 

masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba 

saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah 

diprediksi akan melahirkan kejahatan berkatagori pemberatan. 

Diantara manusia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan 

adalah kaum anak. Hal ini sering tejadi karena kaum anak dianggap lemah, 

                                                           
1
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2
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selain itu anak sering kali dianggap sebagai hak milik atau aset oleh 

ayah/keluarganya sehingga lebih mudah untuk dijadikan sasaran dalam tindak 

kejahatan yang banyak terjadi di lingkungan keluarga/ lingkungan sekitar. 

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, PBB mengeluarkan Konvensi 

Hak Hak Anak yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Konvensi Hak Anak. 

Melihat kenyataan tersebut maka seharusnya hukum memberikan 

sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak tersebut 

sehingga supremasi hukum benar-benar ditegaskan dan tercipta ketertiban 

dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi 

perbuatannya di masa mendatang serta mencegah orang lain tidak melakukan 

kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan baik sebagai 

korban maupun pelaku tindak pidana (Pasal 18). Bahkan untuk meminimalisir 

tindakan kekerasan terhadan anak hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap 

anak lebih berat dari kasus kekerasan pada orang dewasa, pada Pasal 82 

disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dipidana paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).  
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Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut demi menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul: “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus di 

Kepolisian Sektor Bayat)”. 

B. Pembatas dan Perumusan Masalah 

Untuk menentukan ruang lingkup penelitian, sehingga tidak 

menyimpang dari pokok-pokok yang akan diteliti oleh penulis. Yaitu dibatasi 

pada lingkup Polres Bayat dengan penelitian terkait, demikian dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penyebab banyak terjadi kasus anak sebagai korban tindak pidana 

kekerasan? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 

meminilamisir banyaknya kasus anak sebagai korban tindak pidana 

kekerasan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif: 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus anak sebagai korban 

tindak pidana kekerasan. 

b. Untuk mengetahui upaya yang akan/telah dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk meminimalisir banyaknya kasus anak sebagai korban 

tindak pidana kekerasan. 
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2. Tujuan Subjektif: 

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian 

tentang kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang 

banyak terjadi di lingkungan sekitar. 

b. Menambah wawasan bagi penulis untuk memahami lagi bagaimana 

kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan tidak hanya secara 

teoritis melainkan dalam praktik di masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis 

maupun teoritis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih terhadap perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana kekerasan yang terjadi di masyarakat. 

b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam 

lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya kasus anak 

sebagai korban tindak pidana kekerasan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana kekerasan. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu 

hukum pada kasus kekerasan pada anak. 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kesalahan 

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan 

luka danmenyakiti orang lain. tindak kekerasan sama juga pengertiannya 

dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 

Kekerasan terhadap anak adalah segalah tindakan baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak  baik berupa 

serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar 

hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma 

dalam masyarakat.   

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi 

dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak 

secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh 

dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan 

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan 

kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. 

2. Pertanggungjawaban pidana 

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak sebagai korban di masa depan dilakukan 

secara preventif dan represif. Pemberian sanksi berat tersebut harus 

diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, 

cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Pasal 17 Undang-
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UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan 

bahwa: 

(1) Setiapanak yang dirampaskebebasannyaberhakuntuk: 

a. Mendapatkanperlakuansecaramanusiawidanpenempatannyadipisah

kandari orang dewasa. 

b. Memperolehbantuanhukumataubantanlainnyasecaraefektifdalamseti

aptahapanupaya yang berlaku. 

c. Membeladiridanmemperolehkeadilandi depanpengadilananak yang 

objektifdantidakmemihakdalamsidangtertutupuntukumum. 

(2) Setiapanak yang menjadikorbanataupelakukekerasanseksualatau yang 

berhadapandengankorbanhukumberhakdirahasiakan. 

 

 Ketentuan Pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak dalam perkara penyiksaan. UU No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat 

dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau 

penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 

ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini. 

Pasal 80 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 

paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 81 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memakasa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima 
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belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyakRp 300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-

langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu penelitian 

ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan 

metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun 

ilmu pengetahuan. 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan penelitian yaitu observasi langsung terhadap salah satu 

korban tindak pidana kekerasan anak yang kasusnya ada di kepolisian 

sektor Bayat. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu 

pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat sebagaimana 

implementasi, dalam hal ini terkait dengan pertanggungjawaban tindak 

pidana kekerasan pada anak. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat 

memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang 

gambaran proses pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan pada anak. 

3. Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain 

data angka tindak pidana kekerasan pada anak yang diperoleh dari 

kepolisian sektor Bayat, bahan-bahan pustaka antara lain dokumen resmi, 

literatur dan sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan 

pada anak. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pegumpulan data akan dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan. 

Studi pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-

undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai pertanggungjawaban 

tindak pidana kekerasan pada anak. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari 

penelitian dan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode 

berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang 

bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Sistematik Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Pidana dan Tindak 

Pidana 

1. Hukum Pidana 

2. Pidana 

3. Tindak Pidana 

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana 

Kekerasan 



11 
 

 
 

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana 

D. Tinjauan Umum Tentang Anak 

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyebab Banyak Terjadi Kasus Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Kekerasan 

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk 

Meminimalisir Banyaknya Kasus Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Kekerasan 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


