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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap 

perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Pelanggaran hak asasi 

manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak 

yang seringkali menjadi korban paling rentan akibat pelanggaran hak asasi 

manusia seperti kekerasan seksual.1 

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan sering terjadi 

secara menyeluruh di berbagai negara. Korban kekerasan seksual bukan 

hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga anak-anak.2 

Kekerasan seksual sering terjadi baik di dalam lingkup keluarga (rumah 

tangga) maupun di luar lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual yang 

dilakukan dalam lingkup keluarga seringkali menempatkan anak sebagai 

korban kejahatannya. Anak yang dianggap lemah secara fisik maupun 

mental dan tidak berdaya akan sangat mudah dijadikan sasaran kejahatan 

kekerasan seksual dari pelakunya.  

Perilaku kekerasan seksual mayoritas dialami oleh anak-anak. Sifat 

lugu seorang anak yang belum dapat memprediksi kecenderungan suatu 

                                                
1Ani Purwanti dan Marselina Zalianti, “Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, Jurnal Masalah-Masalah 

Hukum Volume 47, No.2 2018, Universitas Diponegoro, hlm 138. 
2Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Sosio Informa 

Vol. 01, No. 1, Januari - April,Tahun 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan 

Sosial, Kementerian Sosial RI, hlm 14. 
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perilaku menyimpang akan mempermudah terjadinya kejahatan kekerasan 

seksual. Anak yang masih sangat tergantung secara ekonomi maupun sosial 

dengan orang dewasa tidak jarang justru dijadikan tempat pelampiasan 

nafsu pelakunya.3  

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ironisnya dilakukan oleh 

anggota keluarganya sendiri seperti ayah kandung atau tiri, kakak, paman 

maupun saudara laki-laki. Hal ini tentunya sangat menimbulkan dampak 

buruk bagi keadaan psikologis dan mental anak mengingat lingkungan 

keluarga yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan rasa aman dan 

perlindungan justru menimbulkan trauma berat bagi anak korban kekerasan 

seksual.  

Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang ditujukan pada 

anak dan dapat menimbulkan kesengsaraan serta penderitaan baik secara 

fisik, seksual dan/ atau mental. Kekerasan dilihat dari sisi terminologi 

tentunya sarat akan makna derita baik dikaji dari perspektif psikologis 

maupun hukum karena didalamnya terdapat perilaku manusia yang 

menimbulkan penderitaan bagi korban kekerasan seksualnya.4 Kekerasan 

seksual terhadap anak menurut Richard J. Gelles yaitu : 

Perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya secara fisik 

dan emosional. Sedangkan kekerasan seksual anak menurut World Health 

Organization (WHO) adalah perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan  

seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa 

perbuatan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada 

                                                
3Sitti Arni Amir, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia”, Perlindungan Hukum Vol.7, 2003, ejournal pasca.unhas.ac.id hlm 17 
4Dwiyana Yoganingrum dan Nur Rochaeti, “Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan 

Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,dan Keluarga Berencana Di 

Provinsi Jawa Tengah”, Diponegoro Law Journal Volume 5 No.4, 2016, hlm 2. 
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pornografi, perkataan-perkataan porno dan melibatkan anak pada kegiatan 

prostitusi.5 

 

Menurut Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak diuraikan larangan melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul. Terhadap pelakunya sesuai dengan Pasal 82 ayat 

(1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 

(lima miliar rupiah). Berdasarkan pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa 

apabila pelakunya adalah Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau 

Tenaga Kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Anak merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual terbanyak 

yang tercatat dalam data kasus kekerasan yang dikelola Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut 

sebagai DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Data anak korban kekerasan 

per Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut: 6 

  

                                                
5 Ibid., hlm 3 
6Elfrida, Pejabat Pengelola Informasi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Permohonan Informasi 

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, https://dp3akb.jatengprov.go.id/,  

https://dp3akb.jatengprov.go.id/
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Tabel I : Data Anak Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota Tahun 

2018-2020. 

JENIS 

KEKERASAN 

Tahun Jepara Kudus Pati 

Fisik 2018 5 9 4 

Penelantaran 2019 3 5 2 

Seksual 2020 2 4 3 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 

3 (tiga) tahun terakhir tingkat kekerasan  pada anak di Kabupaten Kudus 

menurun akan tetapi pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan seksualnya 

masih lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Jepara dan Pati. Hal 

tersebut dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum dan dinas sosial 

terkait untuk memaksimalkan upaya penanggulangan kekerasan seksual 

pada anak supaya kasus serupa tidak terulang kembali dan dijadikan 

pembelajaran bagi masyarakat. 

Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 

dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya 

dalam penulisan ini disebut dengan Unit PPA) Kepolisian Resor Kudus 

dalam kurun waktu tahun 2018-2020 adalah  sebagai berikut:7 

 

 

                                                
7 Ipda Arwan, “Wawancara Pribadi”, Kepala Unit PPA, 02 Nopember 2020, Kepolisian Resor 

Kudus, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 
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Tabel II : Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan 

Keluarga. 

NO TAHUN JENIS 

KASUS 

JUMLAH 

KASUS 

PELAKU KORBAN KETERANGAN 

1 2018 Pemerkosaan 3 Ayah Tiri Anak 

perempuan 

usia 10-13 

tahun 

Minutasi 

2 2019 Pemerkosaan 3 Ayah Tiri Anak 

perempuan 

usia 12-15 

tahun 

Minutasi 

3 2020 Pencabulan 1 Paman 

Korban 

Anak 

perempuan  

usia 10 

tahun 

Minutasi 

4 2020 Pemerkosaan 2 Ayah Tiri Anak 

perempuan 

usia 13-14 

tahun 

Minutasi 

 

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, terdapat 9 (sembilan)  

kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan 

dan Anak (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan Unit PPA) 

Kepolisian Resor Kudus mulai tahun 2018-2020. Jenis kekerasan seksual 

nya pun beragam, bukan hanya pemerkosaan saja akan tetapi juga 

pencabulan. Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) kasus pemerkosaan yang 

dilakukan ayah tiri kepada anak perempuan berusia 10 (sepuluh) sampai 

dengan 13 tahun. Pada tahun 2019 juga terdapat kasus yang sama, akan 

tetapi korbannya anak perempuan berusia 12-15 tahun. Sedangkan pada 

tahun 2020, terdapat 2 (dua) jenis kasus kekerasan seksual yaitu 
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pencabulan terhadap anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun dengan 

pelakunya adalah paman korban sendiri serta kasus pemerkosaan kembali 

terjadi dengan pelaku yang sama yaitu ayah tiri dengan korbannya anak 

perempuan berusia 13 tahun dan 14 tahun.8 

Sejauh ini kasus yang dilaporkan ke Unit PPA Polres Kudus 

semuanya sudah diselesaikan secara hukum. Berkas perkaranya pun sudah 

diproses di Pengadilan dan telah sampai pada tahap minutasi yang artinya 

perkaranya sudah ada yang berkekuatan hukum tetap dan ada juga yang 

belum inkcraht. 9 

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak diusahakan untuk 

mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan korban 

kekerasan seksual diupayakan untuk mendapatkan pemenuhan haknya 

seperti pemulihan secara fisik, psikis, seksual dan mental serta 

meningkatkan kemampuan sosialisasi anak kembali sehingga anak korban 

kekerasan seksual tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan 

judul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI DI 

KABUPATEN KUDUS” 

                                                
8 Ipda Arwan, “Wawancara Pribadi”, Kepala Unit PPA, 02 Nopember 2020, Kepolisian Resor 

Kudus,    Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 
9 Ipda Arwan, “Wawancara Pribadi”, Kepala Unit PPA, 02 Nopember 2020, Kepolisian Resor 

Kudus, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 
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B. Perumusan Masalah 

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang 

Dilakukan Ayah Tiri Di Kabupaten Kudus” akan dibatasi pada 

permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di 

Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus. 

2. Mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di 

Kabupaten Kudus. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis. 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

hukum berkaitan dengan upaya penanggulangan baik secara penal 

maupun non penal mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap 

anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus. 

2. Kegunaan Praktis. 

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan acuan khususnya 

bagi Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Sosial 

terkait dalam mengupayakan penanggulangan yang tepat baik melalui 

sarana penal maupun non penal mengenai kasus kekerasan seksual 

terhadap anak yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Kudus guna 

menciptakan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai korban 

kekerasan seksual.  
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN  

AYAH TIRI 

 

Upaya Penal: 

 

Usaha untuk mengupayakan penanggulangan 

kejahatan menggunakan hukum pidana. Dasar 

pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada sifat 

represifnya dan dilakukan melalui sistem 

peradilan pidana serta berkaitan erat dengan 

kriminalisasi. Hukuman dijatuhkan sebagai 

pembalasan terhadap para pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual karena telah melakukan 

kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan 

terhadap anak sebagai korbannya. 

 

 

Upaya Non Penal: 

 

Upaya yang dilakukan tanpa menggunakan 

sarana hukum pidana. Upaya non penal 

menitikberatkan pada sifat preventif atau 

pencegahan sebelum terjadi suatu kejahatan. 

Sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor penyebab terjadinya kejahatan meliputi 

masalah-masalah atau kondisi sosial yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat 

menimbulkan kejahatan dan bertujuan 

mewujudkan perlindungan terhadap anak 

korban kekerasan seksual. 

Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana 

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak : 

 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak: 

 Pasal 81 ayat (1), (2) dan ayat (3) 

 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2). 
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F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. 

Berikut ini uraian secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi 

yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

terhadap Anak Yang Dilakukan Ayah Tiri Di Kabupaten Kudus”, dari Bab I 

sampai dengan Bab V adalah sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN. 

Pada bab pertama akan dijelaskan mengenai  Latar Belakang 

Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Peelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 

Pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang 

berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam 

pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri 

dari beberapa sub bab antara lain : Pengertian Anak, Kekerasan 

Seksual dan Upaya Penanggulangan Kejahatan. 

c. BAB III : METODE PENELITIAN. 

Pada bab ketiga penulis mejelaskan terkait Metode Pendekatan, 

Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan 

Metode Analisis Data. 
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d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Pada bab keempat dalam skripsi ini memuat hasil penelitian dan 

pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, 

meliputi upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual baik 

secara penal maupun non penal serta hambatan dalam pelaksanaan 

upaya penanggulangannya di Kabupaten Kudus. 

e. BAB V: PENUTUP. 

Pada bab kelima, memuat kesimpulan yakni jawaban rumusan 

masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi 

permasalahan-permaalahan tersebut. 
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