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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan anugerah yang dihadirkan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai sumber utama kebahagiaan keluarga, dan generasi 

penerus bangsa. Anak membutuhkan bimbingan yang dapat 

mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga kelak anak tersebut 

mempunyai macam-macam keterampilan dan kemampuan yang 

bermanfaat untuk dirinya dan semua orang. Anak adalah makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai hak asasi manusia sejak lahir. 

Oleh karena itu, tidak ada yang bisa merampas hak asasi manusia tersebut. 

Salah satu kewajiban dasar orang tua kepada anaknya yaitu memberikan 

pendidikan yang terbaik untuk dapat membangun generasi penerus yang 

lebih baik dimasa depan.1
  

Anak perlu perlindungan untuk melindungi hak-haknya, sehingga 

mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dengan 

sebaik-baiknya. Selain itu anak harus mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus dimulai sedini 

mungkin agar mereka dapat berpartisipasi dalam masa depan bangsa dan 

negara. 

                                                           
1
Darwan Prinst, “Hukum Anak Indonesia”. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 79. 
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Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak terdapat 

undang-undang yang mengatur masalah anak yaitu UU Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Diiringi dengan semakin majunya zaman tindak 

pidana terhadap anak mengalami perkembangan. Setiap harinya selalu 

terselip berita tentang tindak pidana kejahatan terhadap anak. Mulai dari 

berbagai bentuk kekerasan, perdagangan anak, pembunuhan sadis, serta 

berbagai bentuk perbuatan cabul pun menimpa anak-anak di negeri ini.2 

Tindak pidana kejahatan yang sering menimpa pada anak-anak 

yaitu anak sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap 

anak yang masiih di bawah umur telah menjadi ancaman di Indonesia. 

Meningkatnya kekerasan seksual terhadap ank di Indonesia telah 

menyadarkan semua orang bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu 

bentuk pelecehan terhadap anak, yang dilakukan orang dewasa atau remaja 

menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bahkan kekerasan seksual 

terhadap anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat korban.3 

Sebagai tindak pidana, kekerasan seksual terhadap anak harus 

ditangani sesuai dengan proses hukum, yang di mulai dari penyidikan 

hingga tahap akhir persidangan berdasarkan sistem peradilan pidana di 

Indonesia saat ini. Menurut Pasal 1 angka (2)  KUHAP, penyidikan adalah 

rangkaian tindakan yang dilakuakan penyidik berdasaekan dengan 

                                                           
2
Departemen Sosial RI, “Anak yang membutuhkan perlindungan khusus”. Jakarta, P3KS 

Press, 2002, hlm 5. 
3
Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, and Ulya Diena H, “Relasi Pelaku Korban Dan 

Kerentanan Pada Anak”. Vol. 12, No. 2, 2015, hlm 6. 
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ketentuan undang-undang yang dilakukan untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangka. Penyidik harus 

dilakukan oleh aparat polisi atau pejabat negeri sipil yang diberikan 

wewenang khusus oleh undang-undang dalam melakukan penyelidikan. 

Dalam tahap penyidikan, anak korban kekerasan seksual akan diminta 

untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu, selama memberikan 

keterangan ditingkat penydidikan anak korban kekerasan seksual harus 

mendapat perlindungan hukum dalam memberikan keterangan. Pada 

tingkat penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 

seksual dilaksanakan oleh Unit PPA yang berada pada Unit IV. Unit PPA 

dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit. 

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan 

Pelindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual 

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan 

melalui upaya:   

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

kesusilaan. 

b. Rehabilitasi sosial 

c. Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga 

pemulihan; dan  

d. Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai 

pemeriksaan di pengadilan. 

 

Pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 



 

4 
 

Tentang Perlindungan Anak terlihat jelas ancaman pidana bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman pidana tersebut sepertinya 

tidak ditakuti terhadap pelaku, karena masih banyaknya kasus kekerasan 

seksual yang terjadi terhadap anak. 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat, pada ranah 

publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus 

sebanyak 2.091 kasus (58%) kekerasan terhadap perempuan di Ranah 

Publik atau Komunitas adalah kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut :4
 

Tabel 1 :  

Data Kekerasan Seksual Dari Komnas Perempuan 

No 
Bentuk-bentuk Kekerasan 

Seksual 

Kasus % 

1 Pencabulan 531 5,31 

2 Perkosaan 715 7,15 

3 Pelecehan Seksual 520 5,2 

4 Pencabulan 172 1,72 

 

Kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi didaerah-daerah 

termasuk di Kabupaten Jepara Jawa-Tengah. Sebagai contoh empat remaja 

                                                           
4
komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020. 

Diakeses pada 20 juni 2020. 

https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020
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di Kabupaten Jepara melakukan kekerasan seksual terhadap gadis dibawah 

umur yang sebelumnya dipaksa menenggak minuman keras. Perilaku 

cabul tersebut dilakukan dipinggir pantai, tidak puas disitu korban dibawa 

ke gubuk yang berada dipinggir sungai di Desa Sinanggul dan kembali 

dicabuli. Bahkan salah satu tersangka nekat memperkosa korban.5
  

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Jepara, Jawa Tengah 

mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama tiga 

tahun terakhir sebagai berikut :  

Tabel 2 :  

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Tiga 

Tahun Terakhir Di Wilayah Hukum Polres Jepara 

No Tahun Jumlah 

1 2018 38 kasus 

2 2019 22 kasus 

3 2020 34 kasus 

Sumber : data didapat dari Kanit Idik IV PPA Satreskrim Polres  

Dari data tersebut kasus kekerasan seksual terhadap anak bersifat 

fluktuatif, turun pada tahun 2019 tetapi naik kembali pada tahun 2020, 

tetapi masih dibawah tahun 2018. Pelaku kekerasan seksual tersebut 

kebanyakan orang terdekat korban seperti orang tua, pacar, teman maupun 

orang yang tidak dikenal. Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap 

                                                           
5
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4442916/gadis-di-bawah-umur-dicabuli-4-

pemuda-di-pantai-jepara.  

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4442916/gadis-di-bawah-umur-dicabuli-4-pemuda-di-pantai-jepara
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4442916/gadis-di-bawah-umur-dicabuli-4-pemuda-di-pantai-jepara
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anak-anak menunjukkan kurangnya jaminan keamanan. Bahkan orang 

dewasa yang dianggap pelindung bisa menjadi bahaya bagi anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa keluarga dan lingkungannya tidak dapat menjadi 

tempat yang aman. Kekerasan seksual terhadap anak ialah masalah hukum 

yang perlu dikaji. Seperti diketahui, kekerasan seksual merupakan 

perbuatan yang menyimpang dari norma sosial seperti agama dan 

kesusilaan dan kesopanan. 

Kasus kekerasan seksual ini tentu saja mengakibatkan trauma 

psikis maupun fisik pada korban, sehingga korban merasakan tekanan 

psikologis seperti malu, takut, dan stres. Sulit menyembuhkan trauma pada 

anak, ditambah kondisinya yang semakin parah, ketakutan dan bahkan 

bisa melampiaskan dendamnya yang dulu dialaminya dikemudian hari saat 

anak sudah tumbuh dewasa.6 

Oleh karena itu, sangat penting adanya perlindungan hukum bagi 

anak korban kekerasan seksual. Oleh karena korban adalah pihak yang 

paling dirugikan dalam kejahatan tersebut. Selama ini anak korban 

kekerasan seksual belum terlindungi dengan baik. Setelah pelaku ditangani 

secara hukum, maka permasalahan tersebut telah diselesaikan. Anggapan 

tersebut kemudian mengesampingkan hak-hak anak korban kekerasan 

seksual dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan.7
  

                                                           
6
Hadi Supeno, “SekoIah Bukan Tempat Aman bagi Anak”. Jakarta, Kompas, 2008, hlm 7.  

7
Bambang Waluyo, “Vitimologi perlindungan Korban dan Saksi”.  Jakarta, Sinar 

Grafika, 2012, hlm 8. 



 

7 
 

Sebenarnya anak korban kekerasan seksual memiliki hak yang 

harus dilindungi pada saat dilaksanakan penyidikan sampai dengan 

putusan pengadilan. Di Unit PPA Polres Jepara tidak memberikan 

rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual, padahal dalam 

Pasal 69A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 rehabilitasi 

sosial merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan 

seksual. Masalah ini harus segera diselesaikan agar anak-anak korban 

kekerasan seksual dapat dilindungi dengan baik dan penegakan hukum 

dapat terlaksana dengan semestinya. Unit PPA Polres Jepara dalam 

melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual 

bekerjasama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Jepara. 

 Berdasarkan latar belakang itulah yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak 

Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Penyidikan (Studi di Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jepara)”. 

B. Rumusan Masalah 

1 Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan seksual di Unit PPA Polres Jepara?  

2 Bagaimana mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual di Unit PPA Polres Jepara? 

C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak korban 

kekerasan seksual di Unit PPA Polres Jepara. 
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2 Untuk mengetahui pengoptimalan perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual di Unit PPA Polres Jepara. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat, antara lain :  

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

dibidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum yang 

dilakukan oleh Unit PPA Polres terhadap anak korban kekerasan seksual 

Jepara serta upaya pengoptimalan yang dilakukan. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam penerapan atau dalam pembuatan kebijakan hukum untuk 

melindungi korban kekerasan seksual, serta pendampingan bagi anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada publik 

tentang fenomena kekerasan seksual dan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik masyarakat, penegak hukum dan pemerintah. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat 

Penyidikan (Studi kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 
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Jepara)” terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan 

bagian akhir.   

1. Bagian Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi halaman pembuka dan petunjuk untuk 

membaca skripsi, termasuk di dalamnya halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar serta 

beberapa daftar yang berguna untuk memudahkan membaca.  

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu : Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Laporan Hasil Penelitian, dan Penutup. 

a.   BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan kegunaan penlenitian, serta sistematika peneltian.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi rangkaian kajian teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yang terdiri dari pengertian anak dan korban, 

kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum, dan 

penyelidikan. 

c.   BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode penelitian yabg terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serrta 

metode analisis data. 
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d. BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah. 

e.   BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan keseluruhan dan saran untuk 

mengatasi permasalahan dari hasil penelitian.   

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun 

skripsi, serta lampiran-lampiran penting.   

 

  

 

 

 


