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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya 

seluruh anak bangsa, apapun jenis kelaminnya, sukunya dan budayanya 

ndan peraturan untuk melindungi dan menjamin keamanan seluruh tumpah 

darah Indonesia. Seiring berkembangan zaman tantangan negara makin 

berat dan kompleks untuk melindungi seluruh anak bangsa. Tingkat 

kriminalitas semakin meningkat, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. 

Misalnya kejahatan seksual sudah sangat mengkhawatirkan. Statistiknya 

cendrung meningkat, baik dari segi korban maupun pelaku. Ironisnya, 

kalau dulu pelaku tindak pidana didominasi orang dewasa, namun 

perkembangan saat ini pelakunya juga tidak absen dari anak anak di 

bawah umur. 

 Akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis dimana 

terjadi kasus pelecehan seksual baik pada wanita-wanita dewasa maupun 

anak-anak yang di bawah umur
1
. “Bahkan yang lebih mengerikannya 

dalam beberapa tahun ini kejahatan terhadap anak semakin meningkat, 

menurut hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

dari tahun 2011-2014 terjadi peningkatan yang signifikan, pada tahun 

                                                             
1  Davit Setyawan, “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat” , Minggu , 

14 Juni 2015, dalam http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-

tahun-meningkat/, di akses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 17.12. 
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2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 

kasus, 2014 ada 5066 kasus, hingga pada bulan April 2015 tercatat 6006 

kasus” 
2
. Beberapa kasus, tindak pidana termasuk kekerasan seksual dapat 

kita lihat, diantaranya tindak pidana seksual yang dilakukan anak usia 18 

tahun terhadap anak perempuan usia 14 tahun yang terjadi di solo. Selain 

itu,  Kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat 

cukup tajam di Kabupaten Ponorogo”
3
. Berdasarkan data UPPA Polres 

dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), jumlah korban 

dan pelaku tindak pidana perkosaan selalu di dominasi oleh anak-anak
4
. 

Dalam berbagai kasus perkosaan yang melibatkan korban dan pelaku anak 

anak tersebut aparat penegak hukum telah dihadapkan pada pilihan yang 

cukup sulit. Seperti yang terjadi di Pinang, Seorang bocah Kelas VI SD 

berinisial A (12) nekat mencabuli tiga orang anak, di kompleks rumahnya 

lantaran terpengaruh film porno. A diketahui sering menonton film porno 

di warnet dekat rumahnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu 

orangtua korban melihat kejanggalan yang terjadi pada anak gadisnya. 

Setelah ditelisik, ternyata anak mengaku telah dicabuli pelaku saat mereka 

bermain bersama-sama
5
. Sementara itu, dalam kasus lain seperti peristiwa 

yang menimpa seorang remaja putri berusia 14 tahun dipaksa 

                                                             
2 Ibid 
3 Data bisa di kroscek dengan laporan perkembangan kasus di UPPA Polres dan KPPA Kab. 

Ponorogo tahun 2010-2013 
4  Dalam data UPPA Polres dan KPPA Kab. Pomorogo lebih dari 80% korban kekerasan seksual 

adalah anak-anak dan pelaku kekerasan seksual juga didominasi anak-anak) 
5indonews.com,Rabu 20 januari 2016, 00:28 Wib, 

http://daerah.sindonews.com/read/1078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-

3-anak-1453214973, diakses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 16.14 WIB 

http://daerah.sindonews.com/read/%201078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-3-anak-1453214973
http://daerah.sindonews.com/read/%201078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-3-anak-1453214973
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berhubungan badan oleh pacarnya AR 18 tahun, perbuatan tersebut terjadi 

ketika tersangka nongkrong dengan temannya dan tersangka diejek teman-

temannya dan dianggap tidak jantan karena tidak berani menyetubuhi 

pacarnya, karena tertantang oleh teman- temannya, tersangka menjemput 

pacarnya dan memaksa pacarnya untuk bersetubuh di warung kosong
6
.  

 Melihat fenomena fenomena di atas dapat kiranya digambarkan 

bahwa bahwa hukum yang diterapkan untuk pelaku pelecehan seksual 

pada saat ini belum mampu untuk mengurangi atau membuat efek jerah 

pada pelaku. Selain itu hal yang mencengangkan bahwa pelaku tindak 

pidana seksual tidak hanya orang dewasa, namun juga anak anak. Padahal 

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yangharus 

diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan diduniayang 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai 

upayaperlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 

anak(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 

kepentinganyang berhubungan dengan kesejahteraan anak
7
.  

 Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang 

mengkawatirkan, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk 

Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung 

berbuat kenakalan yang lebih diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan 

                                                             
6  Liputan6.com, Rabu  27 Januari 2016  13.03 WIB regional.liputan6.com/read/2421948/panas-
diejek-tak-jantan-pria-surabaya-cabuli-remaja-smp, diakses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 16.45 

WIB). 
7 Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, Bandung, hal.1. 
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yang dianggap sebagai kenakalan anak (juvenile delinquency), maka tidak 

adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan 

masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak 

tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang 

diterima oleh orang dewasa.Dalam berbagai kasus perkosaan yang 

melibatkan korban dan pelakunya anak anak. Hal  tersebut membuat 

aparat penegak hukum telah dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. 

 Pakar hukum positif yang membahas tentang hukum anak di 

antaranya adalah buku karya Darwan Prinst Hukum anak Indonesia yang 

memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan hukum anak di negara 

kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-

undangan
8
. Misalnya Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-

undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai 

dari pada bidang hukum pidana untuk anak
9
.Anak yang belum mencapai 

umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di 

bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari 

kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan 

hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan
10

  

 Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian 

kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan 

dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Dalam hukum pidana, 

                                                             
8  Darwan Prinst, 1997, Hukum anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 5. 
9  Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair,  2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, Jakarta: CV. 

Novindo Pustaka Mandiri, hal. 17. 
10 Ibid, hal. 19. 
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pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia 

pertanggungjawaban pidana (criminal liability/toerekeningvatsbaarheid). 

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa; batas usia pertanggungjawaban 

pidana ditentukan antara usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 

(delapan belas) tahun16. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diakui sebagai suatu 

kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP 

yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri 

ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 

sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam 

Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile justice (The 

Beijing Rules). 

 Memang ironis, tidak adil rasanya bila anak yang melakukan 

kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman secara 

maksimal, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan 

hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. 

Dan terbukti peraturan peraturan kita belum bisa memberi efek jera untuk 

tidak melakukan kejahatan sesksual, khususnya yang pelakunya anak 

anak. Untuk itulah penulis tertantang untuk mencari solusi untuk 

menjawab fenomena di atas dengan mengambil judul skripsi Tindak 

Pidana Seksual Yang dilakukan Oleh Anak.  
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B. Perumusan masalah 

 Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, adapun yang 

dapat ditarik menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pertanggungjawaban tindak Pidana seksual oleh anak? 

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana seksual 

oleh anak? 

C. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban tindak Pidana seksual oleh 

anak. 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

seksual oleh anak. 

D. Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dapat 

dilihat secara  teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat mengenai Penerapan sanksi hukuman yang memberikan 

efek jera bagi pelaku pemerkosaan berdasarkan Hukum positif 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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b. Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan almamater 

dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada. 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan 

pertanggungjawaban Pidana dan penerapan hukuman yang 

memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana seksual 

berdasarkan Hukum positif. 

E. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian 

tentang kebijakan undang undang mengenai pertanggungjawaban anak 

yang melakukan tindak pidana seksual dan penerapan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana seksual oleh anak. Metode penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif yaitu menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan 

utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.
11

  Mengingat 

bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu 

mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban 

pidana terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak anak.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara 

                                                             
11Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hal. 166. 
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mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau 

tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang mengenai Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak 

pidana seksual yang dilakukan oleh anak anak. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah 

data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
12

 

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Bahan hukum yang 

mempunyai otoritas, yaitu UU yang membahas masalah 

perlindungan anak 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Bahan-bahan yang 

termasuk bahan hukum sekunder yang berisi tentang informasi 

tentang Bahan-bahan yang termasuk baham hukum sekunder yang 

berisi tentang informasi tentang bahan hukum primer dalam 

penelitian ini dapat diperloh dari buku-buku, jurnal hukum, karya 

tulis ilmiah. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Bahan pendukung 

yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, antara lain bahan-bahan dari internet. 

 

 

                                                             
12Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 11-12. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menempuh metode pengumpulan data secara studi 

kepustakaan, yakni kajian terhadap bahan sekunder yang berkaitan dengan 

obyek penelitian.
13

 Dengan kata lain, peneliti mengkaji bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan 

dengan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban pidana 

terhadap Tindak Pidana seksual yang dilakukan oleh anak anak. 

G. Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan 

hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam 

teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Dalam analisis 

bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan 

istilah “teks”.Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang 

integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.
14

 

 Peneliti menerapkan metode analisis tersebut untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk memahami makna, 

signifikansi dan relevansinya dalam penerapannya terhadap permasalahan 

yang ada. 

 

                                                             
13Ibid., hal. 52. 
14Burhan Bungin, 2007,Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam 

Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 203. 
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H. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 Bab I yaitu Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

 Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Hukum 

Pidana, unsur unsur tindak Pidana, pertanggungjawaban Pidana, 

dilanjutkan pengertian anak dilihat dari beberapa sumber otentik, Batas 

Usia Pemidanaan Bagi Anak kejahatan seksual dan Pengertian tindak 

pidana Seksual, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pelecehan Seksual, 

dan Jenis-Jenis tindak pidana Seksual. 

 Bab III yaitu Pembahasan, membahas mengenai kebijakan undang 

undang mengenai pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak 

pidana seksual serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

seksual oleh anak. 

Bab IV yaitu Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 


