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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, dengan 

memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, 

serasi, selaras, dan seimbang.
1
 Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat 

terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, 

dan sosialnya, karena menjadi korban kejahatan seksual. 

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual yang 

bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat yang 

dapat berupa kekerasan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual dan 

segala bentuk perbuatan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh salah 

satu pihak yang menjadi korban.
2
 

Anak sebagai individu yang belum matang secara fisik dan mental, 

sehingga anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan terhadap 
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kejahatan seksual.
3
 Anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau tidak 

berdaya yang mudah dibujuk, mudah percaya, mudah diancam, dan mudah 

diperdaya, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa 

di sekitarnya.
4
 Dengan demikian pelaku kejahatan seksual memanfaatkan 

kondisi tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek pelampiasan nafsu 

seksualnya.  

Kejahatan seksual terhadap anak tentu tidak boleh dibiarkan, karena 

kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, 

serta menimbulkan penderitaan baik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang 

dirugikan dengan menciderai secara fisik, psikologis dan sosial anak.
5
 

Terlebih apabila anak mengalami gangguan depresi berat sehingga 

mempengaruhi perkembangan jiwanya yang berakibat pada keterancaman 

masa depannya. 

Fokus subjek apabila terjadi tindak pidana kejahatan seksual yang 

paling banyak diperhatikan adalah pelaku kejahatan seksual, padahal dari 

suatu kejahatan seksual, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh 

korban kejahatan seksual.
6
 Dengan demikian anak yang menjadi korban 

kejahatan seksual perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat yang 

                                                             
3
 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 

2009, hlm. 26. 
4
 Nurul Chomaria, Pelecehan Anak, Tinta Medina, Solo, 2014, hlm. 60. 

5
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 46. 
6
 Ibid., hlm. 36. 



 

3 
 

ditimbulkan tidak saja memiliki daya rusak secara fisik, akan tetapi dapat 

menimbulkan daya rusak secara psikologis yang menyebabkan anak 

mengalami trauma berkepanjangan dan berpotensi dapat membahayakan bagi 

perkembangan jiwa dalam tumbuh dan berkembang dengan wajar, maka 

dalam rangka penyembuhan dan pemulihannya dapat dikonkretkan dalam 

bentuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual.
7
 

Pendampingan sebagaimana dimaksud adalah pendampingan psikososial 

pada saat pengobatan sampai pemulihan jiwa anak dan pendampingan lain 

sesuai kebutuhan anak untuk menjamin pelaksanaan perlindungan khusus 

yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. 

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 

dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri 

dan jiwa dalam tumbuh dan berkembangnya.
8
 

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yaitu dilakukan melalui upaya : 

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 

kesusilaan; 

b. Rehabilitasi sosial; 

c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

dan 
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d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

Pendampingan psikososial merupakan perpaduan antara penanganan 

psikologis dengan penanganan sosial. Paduan tersebut menyatukan 

penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban 

dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban.
9
 

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:  

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 

ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak.” 

 

Ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan 

pendampingan psikososial merupakan tugas dari psikolog, pekerja sosial 

profesional maupun relawan pendamping yang mempunyai keahlian 

melakukan konseling,  terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan 

diri korban.  

Peran pendamping psikososial dalam melaksanakan pendampingan 

khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, meliputi:
10
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1. Advokator, pendamping memiliki peran untuk melindungi dan 

membela klien, mengupayakan pemenuhan hak-hak klien agar 

senantiasa tercapai suatu kesejahteraan bagi klien; 

2. Mediator, pendamping berperan sebagai penengah dari persoalan yang 

ada; 

3. Konselor, pendamping berperan sebagai konselor yang memberikan 

konseling terhadap klien guna membantu mengatasi dan memecahkan 

permasalahannya secara baik, dengan maksud menstabilkan kembali 

keadaan klien; 

4. Fasilitator, pendamping memiliki peran sebagai fasilitator untuk 

memfasilitasi kebutuhan klien; 

5. Motivator, pendamping berkewajiban memberikan motivasi atau 

dukungan kepada klien untuk bersikap positif; 

6. Broker, pendamping berperan untuk menghubungkan klien dengan 

sistem sumber yang ada dan dibutuhkan klien. 

Diera grobalisasi kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya 

menjamur di kota-kota besar, di Kabupaten Kudus kasus kejahatan seksual 

berupa pemerkosaan dan pencabulan acap kali terjadi. Berdasarkan data dari 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kudus, jumlah tindak 

pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir terus terjadi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tahun Pemerkosaan Pencabulan Total 

2015 12 0 12 

2016 12 1 13 

2017 7 0 7 

2018  4 1 5 

 

Berdasarkan data yang dihimpun Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Kepolisian Resor Kudus atau selanjutnya disebut Unit PPA Polres 

Kudus, menunjukan pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kejahatan 

seksual terhadap anak berupa pemerkosaan dan pencabulan di Kabupaten 

Kudus masih acap kali terjadi dan tergolong bersifat fluktuatif. Selain itu 

masih banyak kasus kejahatan seksual dengan korban anak yang belum 

diketahui karena tidak adanya pelaporan dengan alasan berbagai faktor.
11

  

Berkaitan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak 

memunculkan rasa keprihatinan, karena terdapat hak-hak anak yang 

dilanggar, sehingga menjadi permasalahan di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Permasalahan kejahatan seksual terhadap anak bukan semata-

mata menjadi permasalahan privat (individu korban), namun sudah menjadi 

permasalahan nasional yang harus dihadapi, karena anak merupakan aset 
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bangsa untuk kemajuan di masa mendatang, apabila diciderai hak-haknya 

dapat disamakan dengan merusak kepribadian bangsa.
12

 

Sebagai pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan 

terhadap anak dalam melaksanakan hak-haknya diperlukan dukungan, baik 

yang menyangkut organisasi perangkat daerah maupun organisasi sosial non 

pemerintah yang lebih mentap dan memadai.
13

 Oleh karena itu ketentuan 

mengenai penyelenggaraan hak anak korban kejahatan seksual perlu adanya 

kekhususan.  

Di Kabupaten Kudus terdapat organisasi perangkat daerah yaitu Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, dan 

organisasi sosial non pemerintah yaitu Jaringan Perlindungan Perempuan dan 

Anak (JPPA) Kabupaten Kudus yang terkoordinasi dan saling bersinergi 

dengan lembaga penegak hukum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak dengan melaksanakan 

hak-hak anak guna mendapatkan pendampingan psikososial terhadap anak 

yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosialnya akibat kejahatan 

seksual.
14

 

Upaya pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan 

seksual berupa pendampingan psikososial diwujudkan untuk melindungi hak-

hak anak secara khusus guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa 
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pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikis dan sosialnya, sehingga 

anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang 

dapat diharapkan sebagai tiang dan pondasi bangsa dan negara.
15

 

Berkaitan dengan uraian tersebut maka Penulis merasa perlu untuk 

membahas lebih dalam agar dapat mengetahui pelaksanaan pendampingan 

psikososial terhadap anak yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, 

dan sosialnya sebagai akibat dari kejahatan seksual sesuai dengan aturan 

undang-undang yang mengatur untuk mewujudkan perlindungan hak anak. 

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan 

skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK 

KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MEMPEROLEH 

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DI KABUPATEN KUDUS”. 

B. Perumusan Masalah 

Pembahasan dalam skripsi Penulis yang berjudul “Pelaksanaan 

Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh 

Pendampingan Psikososial Di Kabupaten Kudus” akan dibatasi pada 

permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendampingan Psikososial terhadap anak 

korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan 

Pendampingan Psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di 

Kabupaten Kudus? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap 

anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban 

kejahatan seksual di Kabupaten Kudus. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak 

Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial 

Di Kabupaten Kudus diharapkan memiliki kegunaan penelitian secara 

teoritis sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau 

kemajuan dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan secara 

khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana. 

b. Dapat menambah literatur ilmu hukum mengenai Pelaksanaan 

Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam 

Memperoleh Pendampingan Psikososial Di Kabupaten Kudus. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak 

Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial 
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Di Kabupaten Kudus diharapkan memiliki kegunaan penelitian secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah 

Daerah atas permasalahan yang ada, agar senantiasa dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

b. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya 

bagi anak terkait perlindungan khusus terhadap hak-haknya sebagai 

korban kejahatan seksual 

c. Dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten. 
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E. Kerangka Pemikiran 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Skripsi memiliki tujuan untuk mempermudah 

dalam mempelajari skripsi berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak 

Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial Di 

Kabupaten Kudus”. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

saling berkaitan dan dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, di dalam bab ini diuraikan mengenai Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini dijelaskan 

mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi 

acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, 

yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang 

Kejahatan Seksual, dan Tinjauan Umum tentang Pendampingan Psikososial. 

BAB III METODE PENELITIAN, di dalam bab ini menjelaskan 

mengenai Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan 

Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

dan Metode Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab 

ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah 

yang telah diteliti, yaitu meliputi Pelaksanaan Pendampingan Psikososial 

terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Kudus, dan Kendala-
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Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial 

terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Kudus. 

BAB V PENUTUP, di dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari 

jawaban rumusan permasalahan yang Penulis teliti dan saran yang dapat 

diberikan oleh Penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 

 


