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ABSTRAK 

Kekerasan pada anak selalu menunjukkan tren peningkatan terutama di 

Kabupaten Wonosobo, dimana setiap bulannya selalu terdapat paling tidak 1 

(satu) kasus kekerasan seksual. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan rumusan masalah: Pertama, apa faktor penyebab terjadinya 

kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo?; Kedua, bagaimana 

modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di 

Kabupaten Wonosobo?; Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana 

oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum empiris. Data diambil langsung dilapangan, dalam 

bentuk verba maupun tindakan, dikumpulkan dengan cara  studi dokumen, 

observasi dan dengan mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data, yang 

kemudian diolah dengan cara mengorganisasikan bahan hukum tersebut 

sedemikian rupa agar dapat dibaca dan diinterprestasikan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: Pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual 

terhadap anak di Kabupaten Wonosobo meliputi faktor geografis; keluarga; 

sumber daya manusia; dan atas dasar suka sama suka. Kedua, modus operandi 

kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo dengan dibujuk; dirayu; dan diancam 

serta dipaksa, sedangkan bentuk kekerasan seksualnya dengan di perkosa; 

dicabuli; dan pelecehan seksual. Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana 

oleh Kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan 

berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (polwan); dirahasiakan 

identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahao 

selanjutnya, dan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Wonosobo lebih 

menekankan pada perlindungan pada saat persidangan yang berupa korban anak 

tidak disumpah; hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak 

formal; serta adanya pendampingan yag dipercaya oleh korban anak. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar: Pertama, 

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat saling berkoordinasi mengatasi 

permasalahan kekerasan seksual dengan sosialisasi dan seminar. Kedua,  pihak 

kepolisian membentuk tim-tim kecil yang terdiri dari anak-anak sekolah untuk 

pencegahan kekerasan seksual diluar lingkup aparat. Ketiga,meningkatkan 

fasilitas dan sarana yang mendukung pemberian perlindungan hukum terhadap 

anak dengan upaya menggunakan ruang sidang anak agar perlaksanaannya 

berjalan dengan semestinya sesuai Undang-Undang. 

 

Kata kunci : Perlindungan hukum, kekerasan seksual terhadap anak, Penegakan 

Hukum Pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita  

perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan 

nasional ke depan.
1
 Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus  

demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau 

merusak masa depan anak. 

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi 

korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun 

pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
2
 Pada 

hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan 

yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang 

kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam 

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.
3
 

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap 

anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun 

                                                      
1
 Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology 

(belajardari kasus Raju), Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm. 8. 
2
 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35. 

3
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di  Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2. 
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perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Namun pada kenyataannya, 

masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai 

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan 

tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana 

yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap 

anak. 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di 

mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk 

rangsangan seksual.
4
 

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan 

oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi 

dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan 

semua pihak khususnya para orang tua. Data yang penulis dapatkan menunjukkan 

bahwa kekerasan seksual tehadap anak di Wonosobo sampai saat ini tinggi yaitu: 

1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2016 s/d bulan Oktober 2018 yang bersumber dari Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo selaku Sekretariat PPT 

Kabupaten Wonosobo yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 

48 kasus, pada tahun 2017 terdapat 67 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 

71 kasus. Korban rata-rata berusia 3-17 tahun.
5
 

                                                      
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak diakses terakhir tanggal 19 

Oktober 2018 pukul 01.08 WIB. 
5
 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 s/d 

bulan Oktober 2018 yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak
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2. Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang bersumber dari 

Kepolisian Resor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang 

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 17 kasus, pada tahun 2017 

terdapat 11 kasus, dan pada 2016 terdapat 17 kasus. Dari data tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa setiap bulan terdapat kurang lebih 1 kasus 

kekerasan seksual terhadap anak. Dimana korban rata-rata berumur 15-16 

tahun.
6
 

3. Data Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak yang 

bersumber dari Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa pada 

tahun 2018 terdapat 10 perkara, pada tahun 2017 terdapat 9 perkara, dan 

pada 2016 terdapat 12 perkara. Dimana majelis hakim memberikan putusan 

rata-rata 4 bulan sampai 8 tahun berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Menjadi Undang-Undang.
7
 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) 

perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam 

bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan 

                                                                                                                                                 
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo selaku Sekretariat PPT Kabupaten 

Wonosobo. 
6
 Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Wonosobo 

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). 
7
 Data Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 oleh 

Pengadilan Negeri Wonosobo. 
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anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang 

kesehatan, bidang pendidikan.
8
 

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.
9
 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 

pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan 

dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara 

keseluruhan.
10

 Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara 

mengatakan: 

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi 

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak 

semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, 

yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”
11

 

                                                      
8
 Maidin Gultom, Op. Cit, hlm.34. 

9
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak 
10

 Maidin Gultom, ”Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak 

pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan”, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm. 

53. 
11

 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak”. Makalah Disampaikan 

dalam Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22. 
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Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No 23 Tahun 2002 

menentukan: 

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” 

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota 

masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam 

situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap 

dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan aanak. Tidak ada 

keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak 

menjadi sejahtera.
12

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di 

Wonosobo? 

2. Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap 

anak di Kabupaten Wonosobo? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian 

dan Pengadilan Negeri Wonosobo? 

 

                                                      
12

 Maidin Gultom, Op. Cit, hlm 38. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap 

anak di Wonosobo. 

2. Untuk mengetahui modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual 

terhadap anak di Kabupaten Wonosobo. 

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian 

dan Pengadilan Negeri Wonosobo. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang disampaikan penulis meliputi 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan 

mengembangkan perbendaharan hukum pidana serta pengembanganya. 

Khususnya dalam hal- hal yang berkaitan perlindungan hukum terhadap 

anak korban kekerasan seksual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak. 

b. Sebagai tambahan bagi kelengkapan literatur kepustakaan tentang 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 
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c. Sebagai masukan untuk para pihak yang terkait, seperti : masyarakat, 

penegak hukum, praktisi hukum dalam menyikapi tindak pidana anak. 

 

 

E. Orisinalitas Penelitian 

Peneliti Judul Rumusan Masalah Hasil Orisinalitas 

Moh. Ie 

Wayan 

Dani 

Perlindunga

n Hukum 

Terhadap 

Anak 

Korban 

Kekerasan 

Seksual 

(Studi Peran 

Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Sahabat 

Anak, 

Perempuan, 

dan 

Keluarga di 

1. Bagaimana 

perlindungan 

hukum terhadap 

anak korban 

kekerasan seksual 

di Bantul? 

2. Bagaimana peran 

Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) 

SAPA terhadap 

korban anak akibat 

kekerasan seksual 

di Kabupaten 

Bantul? 

3. Faktor – faktor apa 

saja yang menjadi 

1. Adanya instrumen hukum 

yang khusus memberikan 

perlindungan hukum 

kepada anak korban 

kekerasan di Kabupaten 

Bantul yang bernama PPT 

Arum Dalu. 

2. LSM SAPA berperan 

memberikan perlindungan 

hukum kepada anak korban 

kekerasan seksual di 

Kabupaten Bantul, terdiri 

dari dua hal yaitu peran 

pencegahan dan peran 

penanganan. 

3. Faktor pendukung SAPA 

Perbedaann

ya adalah : 

1. Objek 

yang 

diteliti, 

dengan 

perbedaan 

rumusan 

masalah 

yang 

dikaji. 

2. Perbedaan 

pada 

subjek 

dalam 

memperol



 8 

Kabupaten 

Bantul ) 

pendukung dan 

kendala peran 

Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) 

SAPA dalam 

menangani kasus 

korban anak 

terhadap kekerasan 

seksual di 

Kabupaten Bantul? 

dalam menjalankan 

perlindungan hukum adalah 

didukung oleh dosen dan 

ahli pada bidangan, dan 

mendapat bantuan oleh 

pemerintah. Sedangkan 

kendalanya adalah 

dipersonil yang kurang dan 

pembiayaan yang belum 

stabil 

eh data. 

I Ketut 

Sasmita 

Adi 

Laksana 

Perlindunga

n Hukum 

bagi Korban 

Kekerasan 

Seksual 

terhadap 

Anak dan 

Perempuan 

1. Bagaimana 

perlindungan 

hukum bagi korban 

kekerasan seksual 

terhadap anak dan 

perempuan? 

2. Bagaimana sistem 

pemidanaan 

terhadap pelaku 

kekerasan seksual 

anak dan 

perempuan 

1. Perlindungan hukum 

terhadap anak dan 

perempuan memang hal 

yang mutlak dilakukan oleh 

pemerintah secara. 

Mengingat anak dan 

perempuan merupakan 

insan yang lemah yang 

membutuhkan perhatian 

lebih, untuk hal tersebut 

sebagai Negara yang 

menjunjung tinggi nilai Hak 

Asasi Manusia dan 

Perbedaann

ya adalah : 

1. Metode 

penelitian 

yang 

digunakan

, pada 

penelitian 

tersebut 

mengguna

kan 

metode 

normatif, 



 9 

mengandung asas equality 

before the law dalam 

konstitusinya senantiasa 

perlindungan ini dilakukan. 

2. Dalam hal perlindungan 

hukum terhadap anak dan 

perempuan, dewasa ini 

pemerintah telah 

mengeluarkan solusi pidana 

khusus mengenai pelecehan 

seksual terhadap anak, 

dengan memberikan pidana 

maksimal berupa pidana 

mati atau seumur hidup 

bahkan dengan 

mengeluarkan kebijakan 

dengan menjatuhkan pidana 

tambahan berupa kebiri 

terhadap pelaku kejahatan. 

sedangkan 

penulis 

mengguna

kan 

metode 

empiris. 

2. Pada 

objek 

penelitian, 

penelitian 

tersebut 

tidak 

hanya 

meneliti 

korban 

anak 

namun 

juga 

korban 

perempua

n.  

Yunicha 

Nita 

Perlindunga

n Hukum 

1. Bagaimanakah 

perlindungan 

1. Upaya perlindungan yang 

diberikan kepada anak 

Perbedaann

ya adalah : 



 10 

Hasyim terhadap 

Anak yang 

Menjadi 

Korban 

Tindak 

Pidana 

Pencabulan 

oleh 

Penjaga 

Sekolah 

pada Proses 

Penyidikan 

(Studi pada 

Polres Kota 

Metro) 

hukum terhadap 

anak yang menjadi 

korban tindak 

pidana pencabulan 

oleh penjaga 

sekolah di Metro? 

2. Apakah faktor 

penghambat dalam 

perlindungan 

hukum terhadap 

anak sebagai 

korban tindak 

pidana pencabulan 

di Metro? 

korban tindak pidana 

pencabulan oleh penjaga 

sekolah meliputi : upaya 

rehabilitasi, upaya 

perlindungan dari 

pemberian identitas melalui 

media massa, dan 

pemberian jaminan 

keselamatan. 

2. Faktor-faktor yang menjadi 

penghambat pemberian 

perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak 

pidana pencabulan sebagai 

berikut : Penegak hukum 

yang kesulitan menggali 

dan mencari saksi karena 

pelaku tidak mengakui 

kesalahan yang diperbuat. 

1. Objek 

yang 

diteliti 

dalam 

penelitia

n 

tersebut 

adalah 

pencabul

an 

sedangk

an dalam 

penelitia

n yang 

dibuat 

oleh 

penulis 

adalah 

kekerasa

n 

seksual.  

Arifah Perlindunga

n Hukum 

1. Bagaimana 

perlindungan 

1. Perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai 

Perbedaann

ya adalah : 
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terhadap 

Anak 

sebagai 

Korban 

Pelecehan 

Seksual 

hukum terhadap 

anak korban 

pelecehan seksual 

di wilayah hukum 

Polda DIY? 

2. Apa saja yang 

menjadi hambatan-

hambatan dalam 

pemberian 

perlindungan 

hukum terhadap 

anak sebagai 

korban pelecehan 

seksual? 

korban pelecehan seksual di 

wilayah hukum Polda DIY 

diwujudkan dalam bentuk 

perlakuan yang diterima 

korban selama proses 

peradilan pidana, Unit PPA 

di Polda DIY memberikan 

rehabilitasi pada anak 

dengan bekerjasama dengan 

Yayasan Lembaga 

Perlindungan Anak (YLPA) 

dan Balai Perlindungan dan 

Pelayanan Masyarakat 

(BPPM). 

2. Hambatan dalam 

memberikan perlindungan 

adalah kejadian yang 

dilaporkan korban sudah 

lama sehingga kepolisian 

kesulitan dalam mencari 

bukti dan saksi, kemudian 

terlalu sedikitnya bukti dan 

saksi. 

1. Metode 

penelitian 

dalam 

penelitian 

tersebut 

adalah 

yuridis 

empiris, 

sedangkan 

metode 

yang 

penulis 

gunakan 

adalah 

empiris. 

2. Adanya 

perbedaan 

subjek 

dalam 

memperol

eh data, 

dalam 

penelitian 
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ini 

subjeknya 

adalah 

Polda 

DIY 

sedangkan 

penulis 

dalam 

memperol

eh data 

didapatka

n dari 

subjek 

Polres 

Wonosob

o, 

Pengadila

n Negeri 

Wonosob

o dan Unit 

Pelayanan 

Informasi 

Anak dan 
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Perempua

n. 

   Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 

fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 

keadilan dalam suatu masyarakat.
13

 

Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih 

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, 

mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar 

Siregar, 1986 - 3).
14

 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

                                                      
13

 Maidin Gultom, Op. Cit, hlm. 33. 
14

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, 

hlm. 15. 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
15

 

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan 

bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : 

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

e. pelibatan dalam peperangan; 

Perlindungan anak merupakan suatu pembangunan nasional. 

Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia 

seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan 

memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan 

anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat 

mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka 

berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin 

mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. 

Jadi, yang jelas yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah 

setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, 

dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat 

dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung 

                                                      
15

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. 
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jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan 

anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena, kebahagiaan yang 

dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Kesejahteraan anak 

mempunyai pengaruh positif pada orang lain, perlindungan anak bermanfaat 

bagi anak, orang tua, serta pemerintahnya.
16

 

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum tehadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum 

terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.
17

 Dari berbagai 

dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap 

perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai 

bidang/aspek, antara lain : 

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; 

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan; 

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan, 

dan lingkungan sosial); 

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan 

kemerdekaan; 

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, 

perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan 

obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dsb; 

                                                      
16

 Arief Gosita, Op. Cit, hlm. 42. 
17

 Barda N. Arief, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, hlm. 67. 
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f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; 

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; 

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
18

 

 

2. Pengertian Korban 

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban 

yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga 

mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang 

dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak 

yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.
19

 

Korban (victims) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara 

individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 

fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap 

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang 

melanggar hukum pidana di masingmasing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.
20

 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami 

                                                      
18

Ibid hlm. 69. 
19

 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 39. 
20

 Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 

2005, hlm. 108. 
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penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana.
21

 

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat, tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi 

yang menderita. Mereka di sini dapat diartikan individu atau kelompok baik 

swasta maupun pemerintah.
22

 

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu 

kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul 

suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan 

peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal 

pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban mempunyai tanggung 

jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban dan pelaku kejahatan 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Hak dan kewajiban korban adalah antara lain sebagai berikut : 

a. Hak korban 

1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai 

dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan 

taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya 

kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut; 

                                                      
21

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
22

 Arief Gosita, Op. Cit, hlm. 75. 
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2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban 

(tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya); 

3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut; 

4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 

5) Berhak mendapat kembali hak miliknya; 

6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan 

dirinya; 

7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat 

korban bila melapor dan menjadi saksi; 

8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; 

9) Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 

b. Kewajiban korban 

1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan 

(main hakim sendiri); 

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih 

banyak lagi; 

3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh dari diri sendiri 

maupun orang lain; 

4) Ikut serta membina pembuat korban; 

5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi 

korban lagi; 
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6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan 

pembuat korban; 

7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi 

kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya 

(mencicil bertahap/ imbalan jasa); 

8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada 

jaminan. 

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban si korban yang perlu 

mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam 

peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.
23

 

 

3. Pengertian Kekerasan Seksual 

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu 

gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian 

diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, 

kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. 

Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti 

menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan 

dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa 

kekuatan, paksaan dan tekanan.
24

 

                                                      
23

Ibid hlm. 87. 
24

 Esthi Susanti Hudiono, Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif 

Organisasi Masyarakat Sipil, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 4. 
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Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, kekerasan 

seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti 

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. 

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan 

atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Sedangkan 

kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, 

pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, 

yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, 

psikologis, dan ekonomi.
25

 

Menurut Ron O‟grady kekerasan seksual mempunyai beberapa 

karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu : 

a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini 

menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, 

hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan. 

b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan 

berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban 

yang diinginkan. 
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c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi 

korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang 

berhubungan dengan korban.
26

 

Bentuk-bentuk kekerasan pun sangat bermacam-macam : 

a. Bentuk kekerasan secara fisik yaitu ditampar, dipukul, ditendang, 

dicubit, dan didorong. 

b. Bentuk kekerasan secara psikologis yaitu ucapan kasar, jorok, 

menghina, meneror baik secara langsung maupun melalui telepon, dan 

dibanding-bandingkan dengan anak lain. 

c. Bentuk kekerasan secara ekonomi yaitu dengan tidak dinafkahi (tidak 

diberi makan) 

d. Bentuk kekerasan secara seksual yaitu dengan diperkosa, dicabuli, 

pelecehan (dikata-katai hal seksual, disodomi, dan diraba-raba)
27

 

Modus-modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan 

seksual bervariasi, dimulai dari berupa bujukan, rayuan, ancaman, dan 

berupa tipu muslihat dengan iming-iming akan dinikahi. 

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang 

mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa 

kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat 

dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan 
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yang bercorak represif yang menempatkan perempuan dan anak sebagai 

korban. 

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan 

seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman 

kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk 

memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. 

 

4. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum, pemerintah harus 

menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam 

penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus mendapat 

perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (doelmatigheid) dan 

kepastian hukum.
28

 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu 

hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan 

yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, 

yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) 

dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan 

tersebut.
29
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Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 

melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

bagian yaitu: 

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan 

pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif 

sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan 

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan 

(klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area 

of no enforcement. 

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam 

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan 

hukum secara maksimal. 

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan 

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana 
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dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan 

dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual 

enforcement.
30 

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan 

penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar 

benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto 

oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif. 

b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 

Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas 

menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 

aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-
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aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. 

Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan 

pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan 

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan 

pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna.
31

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, yaitu suatu 

pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik 

dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara 

seksama terhadap objek penelitian atau dengan kata lain melakukan pendekatan 

yang sesuai dengan praktik di lapangan. 

Metode penelitian di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan 

yang diteliti tidak hanya berkisar pada berbagai instrumen hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang ada, melainkan juga melihat dari hasil penelitian dan 

fakta yang terjadi. 

1. Objek Penelitian  

a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. 
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b. Modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. 

c. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. 

3. Subyek Penelitian 

a. Ketua Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten 

Wonosobo. 

b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor 

Wonosobo. 

c. Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo. 

d. Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Wonosobo. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh 

dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku di masyarakat dan disertai 

data sekunder (bahan hukum) 

a. Data Primer, yaitu berupa wawancara. 

b. Data Sekunder, yaitu berupa : 

1) Bahan hukum primer 

a) Putusan Pengadilan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Wsb 

b) Putusan Pengadilan  Nomor1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Wsb 

c) Putusan Pengadilan  Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Wsb 

d) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Wsb 
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e) Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Wsb 

f) Putusan Pengadilan Nomor21/Pid.Sus/2018/PN Wsb 

g) Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Wsb 

h) Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Wsb 

i) Putusan Pengadilan Nomor5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wsb 

j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

k) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

subyek penelitian. 

b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan 

dan studi dokumen atau arsip. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini berupa kuantitatif yang meliputi proses 

pengolahan data dapat meliputi coding, editing, dan tabulating, penyajian hasil 

analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

 

 

A. Perlindungan Hukum 

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti 

penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, 

hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti 

tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. 

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan 

bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan 

aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum 

yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang 

sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.
32

 

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu 

itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu 

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh 

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan dapat diberikan dari 

banyak bentuk, yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah 

perlindungan yang diberikan oleh negara dalam bentuk hukum. Dalam hal ini 

akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum 
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adalah hak setiap warga negaranya, sesuai dengan ayat (1) Pasal 28D Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiaporang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam 

pihak yang dilindungi. Sedangkan perlindungan hukum adalah segala hal yang 

melindungi menurut hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum 

dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan 

perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

namun juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan masyarakat atau 

mereka yang lemah dan belum kuat seacara sosial, ekonomi dan politik. Karena 

hukum dan masyarakat saling bergantung satu sama lain. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi 

subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk 

segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek 

hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara 

terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, 

khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun 

struktural.
33
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Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan melindungi 

masyarakat atau rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau 

pemerintah agar masyarakat dapat merasakan harkatnya sebagai masyarakat.
34

 

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antara sesame manusia.
35

 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban adalah: Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan 

oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah 

individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau 

mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, 

berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak tertulis dalam 

upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan.
36

 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 

2. Jaminan kepastian hukum; 
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3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan; 

4. Berkaitan dengan hak-hak rakyat; 

5. Adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. 

Perlindungan hukum pada hakikatnya sangat erat dengan aspek keadilan. 

Maka dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan 

untuk menegakkan keadilan. 

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat 

baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku 

kejahatan. 

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan hukum ada dua 

macam, yaitu : 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum preventif dimana subyek hukum diberikan kebebasan 

untuk memberikan pendapat serta keberatannya sebelum pemerintah 

memutuskan suatu kebijakan atau peraturan. Perlindungan hukum preventif 

ini sangat berpengaruh besar terhadap pemerintah karena pemerintah 

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia 

termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari 

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan 

dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan 

tujuan dari negara hukum.
37

 

 

 

B. Korban Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Korban 

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan 

rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok 

orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental meupun emosional, 

kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 
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hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, 

termasuk korban adalah ahli warisnya. 

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang 

menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga 

mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang 

termasuk dalam kategori korban tidak langsung di sini yaitu, istri yang 

kehilangan sumi, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan 

anaknya dan sebagainya.
38

 

Dari beberapa definisi di atas istilah korban tidak hanya mengacu kepada 

seseorang saja melainkan mencakup kelompok dan masyarakat yang mengalami 

kerugian tidak hanya ekonomi dan mental namun juga mengalami kerugian 

emosional dan batin, seperti trauma terhadap suatu hal. Penyebabnya pun tidak 

hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja namun juga kelalaian. 

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat 

dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, 

yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu 

kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat 

penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif 

maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang 

mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran peran pihak 
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korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak 

langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.
39

 

Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu : 

a. Korban yang tidak mempunyai kesalahan namun tetap menjadi korban, 

dalam hal ini murni kesalahan ada pada pelaku. 

b. Korban yang secara sadar atau tidak sadar mengakibatkan terjadinya 

kejahatan kepadanya, dalam hal ini korban terlibat dalam terjadinya 

suatu kejahatan. Kesalahan tidak hanya pada pelaku namun juga pada 

korban. 

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial rawan untuk menjadi 

korban kejahatan yaitu anak-anak, perempuan, orang yang cacat 

fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. 

d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai 

kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, penjudi, dan zinah.
40

 

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan 

adalah : 

a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki korban untuk terjadi. 

b. Kerugian akibat kejahatan tersebut mungkin dijadikan korban untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

c. Akibat yang merugikan si korban dapat terjadi karena kerjasama antar 

si pelaku dengan korban. 
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d. Kejahatan mungkin tidak terjadi apabila tidak adanya hasutan dari si 

korban.
41

 

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini 

korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihak-

pihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. 

Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.
42

 

 

2. Anak sebagai korban kekerasan seksual 

a. Pengertian kekerasan seksual 

Ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan 

dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, 

membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya 

memeprgunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, 

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 

menyepak, menendang dan sebagainya. 

Bentuk kekerasan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam 

yaitu : 

1) Kekerasan fisik (physical abuse) menunjuk pada cedera yang 

ditemukan pada seorang anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi 

cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau 

beberapa penyerangan yang diulang-ulang. 
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2) Pengabaian fisik (physical neglect) kategori kekerasan ini dapat 

diidentifikasi seacara umum dari kelesuan seorang anak, kepucatan 

dan dalam kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang 

kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang 

tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio 

ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga 

yang miskin yang walupun telah memberikan yang terbaik bagi 

anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, 

dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik. 

3) Kekerasan emosional (emotional abuse)  dan pengabaian (neglect). 

Menunjuk kepada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk 

menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang 

anak untuk bias bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-

kegagalan tersebut dimanifestaasikan dengan tidak memedulikan, 

mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-

terangan menolak anak.  

4) Kekerasan seksual (sexual abuse), kekerasan seksual menunjuk 

pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa 

penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori 

penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan 

trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan 
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seksual tanpa penyerangan apabila seorang anak menderita secara 

fisik dan tetap menderita trauma emosional.
43

 

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual 

Hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti 

kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata 

sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. 

Sehingga istilah sexual Hardness berarti perbuatan seksual yang tidak 

diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, 

tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. 

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan 

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial. 

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan 

dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan 

bertentangan dengan syariat Islam. Kekerasan dilakukan sebagai bukti 

bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan 

fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar aksi/perbuatannya. 

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku 

seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan 
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pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya 

kekerasan seksual yang terjadi, maka bagi korbannya telah menjadi 

akibat serius yang membutuhkan perhatian.
44

 

Menurut Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur 

kekerasan seksual yaitu : 

1) Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (Gender based 

violence); 

2) Yang berakibat ataupun tidak berakibat; 

3) Kesengsaraan atau penderitaan wanita; 

4) Seacara fisik, seksual atau psikologis; 

5) Termasuk ancaman tindakan tertentu; 

6) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang; 

7) Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan 

pribadi.
45

 

 

b. Anak sebagai korban kekerasan seksual 

Kekerasan sering terjadi dan akhir-akhir ini marak terjadi terhadap 

anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang 

menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat 

material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional 
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dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. 

Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan 

atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah 

sendiri (aparat penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi 

terhadap anak rawan. Anak rawan (children at risk) merupakan anak 

yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah 

dalam perkembangannya, baik secara psikologi (mental), sosial, 

maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 

eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di 

daerah terpencil; anak cacat atau disabilitas dan anak dari keluarga 

retak (broken home).
46

 

Bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami anak : 

1) Diperkosa oleh kolektor terlebih dahulu sebelum berangkat atau 

dilokalisasi. 

2) Dipaksa berada di ruang etalase (ruang kaca) dengan pakaian dan 

gaya seronok, agar tamu yang akan dating dapat melihat mereka 

untuk memilih. 

3) Dipaksa melayani tamu, bahkan korban dalam keadaan menstruasi 

pun tetap dipaksa untuk melayani. 

4) Korban yang sudah hamil dipaksa melayani tamu, karena ada tamu 

yang memilih perempuan hamil. 

5) Korban yang hamil dipaksa menggugurkan kandungan. 
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6) Dicabuli oleh ayah tirinya sendiri karena sang ibu selalu bekerja 

dan jarang di rumah. 

7) Disodomi oleh orang dewasa. 

8) Dilecehkan dengan kata-kata seksual atau dengan diraba-raba. 

Sedangkan faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan 

seksual adalah : 

1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah 

laku, autism, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, 

ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada 

orang dewasa. 

2) Kemiskinan keluarga, orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan 

sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah, penghasilan yang 

tidak pasti, dan banyak anak. 

3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya 

karena perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjag atau keluarga 

tanpa adanya ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak 

karena tidak mempunyai pekerjaan. 

4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak siapan 

untuk menjadi orang tua, belum tahu cara mendidik anak secara 

baik, anak yang tidak diinginkan atau anak yang lahir diluar nikah. 
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5) Kondisi lingkungan yang buruk sehingga mendorong anak untuk 

masuk ke dalam pergaulan bebas.
47

 

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) 

dalam Suharto (1997: 363-368) menyimpulkan bahwa kekerasan 

seksual dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling 

mendasar bahkan hal-hal yang paling serius dalam kehidupannya saat 

ini dank e depan, antara lain : 

1) Cacat tubuh pada bagian vital (kelamin) atau bagian tubuh lainnya 

secara permanen; 

2) Kegagalan belajar; 

3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan 

mental karena trauma; 

4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai 

atau mencintai orang lain; 

5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan 

baru dengan orang lain karena merasa kurang percaya diri dengan 

dirinya sendiri; 

6) Agresif dan kadang-kadang melukai dirinya sendiri; 

7) Menggunakan obat-obatan atau alcohol; dan 

8) Kematian.
48
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa imbas dari kekerasan seksual 

begitu mengenaskan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa 

kekerasan seksual dapat menyebabkan kerusakan emosional anak. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Hofeller dan La Rossa dalam Fentini 

Nugroho (2003: 17) menjelaskan bahwa anak-anak yang masih kecil 

sering susah tidur dan terbangun di malam hari karena merasa 

ketakutan akan hal yang pernah dialaminya, dan ketidak anak 

perempuan tersebut sudah mulai dewasa maka anak tersebut mengalami 

kemunduran serta menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri dan 

lebih memilih untuk menyendiri.
49

 

 

c. Hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual 

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. 

Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya 

sendiri maupun pihak-pihak lain. Antara pelaku dengan korban 

mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu 

pihak korban dikatakan bertanggungjawab.
50

 

Walaupun korban mempunyai peranan penting dalam terjadinya 

suatu kejahatan, namun korban ialah manusia biasa dan warga Negara 

Indonesia yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati, sehingga 

diharapkan masyarakat memahami dan menghormati hak-hak tersebut. 
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Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban adalah : 

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;  

4) Mendapat penerjemah;  

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  

7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  

9) Dirahasiakan identitasnya;  

10) Mendapat identitas baru;  

11) Mendapat tempat kediaman sementara;  

12) Mendapat tempat kediaman baru;  

13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

14) Mendapat nasihat hukum;  

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

Perlindungan berakhir; dan/atau 
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16) Mendapat pendampingan.  

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban untuk korban kekerasan seksual, selain 

mendapatkan hak-hak yang penulis sebutkan di atas. Korban juga 

berhak mendapat : 

1) Bantuan medis; dan 

2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis 

Sedangkan dalam hal anak menjadi korban kekerasan seksual 

berhak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anakyaitu : 

1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

2) Pemberian  keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

3) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 

4) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak; 

5) Pemberian pendidikan; 

6) Pemberian pelayanan kesehatan; 

Sedangkan hak anak sebagai korban dalam proses persidangan 

yang harus diperjuangkan pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga), 

yaitu : 

1) Sebelum persidangan 
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a) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, 

dan sosialnya; 

b) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu 

tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan 

(kooperatif); 

c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, 

sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, 

pemerasan dan ancaman). 

d) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam 

persidangan yang akan datang; dan 

e) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaaan (transport). 

2) Selama persidangan 

a) Hak untuk mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai tat 

acara persidangan dan kasusnya; 

b) Hak untuk mendapatkan penasihat dan pendamping selama 

persidangan berlangsung; 

c) Hak untuk menyatakan pendapat;  

d) Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan-tindakan 

yang dapat merugikan anak; dan 

e) Hak untuk mendapatkan ganti kerugiaan atas penderitaan yang 

dialaminya. 
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3) Setelah persidangan 

a) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.
51

 

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu 

mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak 

korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan 

yang sifatnya materiil maupun immaterial. Korban kejahatan 

ditempatkan sebagai alat bukti yang member keterangan yaitu hanya 

sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh 

keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Sebagaimana 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yang diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.
52

 

 

 

C. Aspek Hukum Pidana Islam 

1. Konsep Jarimah dan Pembagiannya 

Hukum pidana Islam sering juga disebut dengan fikih dalam istilah 

jinayah atau jarimah.
53

 Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan 

hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
54
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Menurut bahasa jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian berubah 

menjadi “jaramatan” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau 

kejahatan. Pelaku dari jarimah dinamakan “jarim” serta yang dikenai 

perbuatan itu adalah “mujarom „alaihi”.
55

 

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi 

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. Dalam istilah lain jarimah disebut 

juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir jinayah adalah suatu istilah untuk 

perbuatan yang dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, 

harta atau lainnya.
56

 

Macam-macam jarimah yaitu : 

a. Jarimah Hudud 

Kata hudud berasal dari kata jama’ yang berarti batas pemisah 

antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya dua hal tersebut 

tidak masuk pada wilayah yang lainnya.
57

 

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. 

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentuan berdasarkan syara‟ 

dan merupakan hak Allah. 

Ciri khas jarimah hudud adalah : 
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1) Hukuman yang diberikan tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 

hukuman telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal 

serta maksimalnya. 

2) Hukuman tersebut merupakan mutlak hak Allah, apabila terdapat 

hak manusia maka hak Allah lebih dominan terhadap hukuman 

tersebut. Yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang 

diberikan atas kepentingan umum (manusia) demi memelihara 

ketentraman dan keamanan manusia, tujuan manfaat penjatuhan 

hukum tersebut akan dirasakan oleh seluruh manusia.
58

 

Sedangkan macam-macam jarimah hudud terdapat tujuh macam, 

yaitu : 

1) Jarimah zina; 

2) Jarimah Qadhaf; 

3) Jarimah syurb al-khamr; 

4) Jarimah pencurian; 

5) Jarimah hirabah; 

6) Jarimah riddah; dan 

7) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)
59

 

b. Jarimah Qishash dan Diat 

Menurut bahasa kata qishash adalah bentuk musdar, sedangkan 

bentuk madhinya adalah qashasha yang berarti memotong, dan berasal 
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dari kata Iqtashasha yang artiya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan 

pelaku sebagai pembalasan atas perbuatannya.
60

 

Jarimah qishash adalah jarimah dengan hukuman qishash dan hukuman 

diat. Hukuman ini merupakan hak manusia (hak individu). Perbedaan 

hukuman had dengan hukuman ini adalah hukuman qishash dan 

hukuman diat merupakan hak manusia sehingga hukuman ini dapat 

gugur atau dihapus apabila keluarga korban telah memaafkan perbuatan 

pelaku. Sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan atau 

dihapuskan.
61

 

Ciri-ciri jarimah qishash diyat adalah pertama, hukumannya sudah 

ditentukan oleh syara‟ sehingga tidak ada batas maksimal serta 

minimalnya. Kedua, hukumannya merupakan hak manusia (hak 

individu), hukuman dapat dihapuskan apabila keluarga korban 

memaafkan pelaku dan memberikan pengampunan. 

Macam jarimah qishash diyat hanya ada 2 (dua) macam yaitu : 

1) Pembunuhan; dan 

2) Penganiayaan. 

Namun apabila diperluas, jumlahnya terdapat 5 (lima) macam, 

yaitu : 

1) Pembunuhan sengaja; 
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Perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan niat dan 

tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang 

dirasa dapat membunuh seseorang. Sedangkan unsur dari 

pembunuhan sengaja adalah korban yang dibunuh manusia yang 

hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku 

menghendaki terjadinya kematian. 

2) Pembunuhan menyerupai sengaja; 

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi 

tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh atau 

menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku tidak beniat untuk 

membunuh. Unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah 

perbuatan pelaku mengakibatka kematian, adanya kesengajaan 

dalam melakukan perbuatan tersebut, dan kematian adalah hasil 

dari perbuatan pelaku. 

3) Pembunuhan karena kesalahan; 

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur 

kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang/kematian, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan 

pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat 

hubungan sebab akibat.  

4) Penganiayaan sengaja; dan 
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Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan adanya niat dalam 

diri pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap 

seseorang/korban. 

5) Penganiayaan tidak sengaja. 

Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya niat kesengajaan pelaku 

untuk melakukan penganiayaan. Antara perbuatan terdapat sebab 

akibat yang menyebabkan adanya penganiayaan.
62

 

c. Jarimah Ta‟zir 

Jarimah ta‟zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

ta‟zir. Ta‟zir menurut Bahasa adalah ta‟dib yang artinya memberi 

pelajaran. Ta‟zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u yaitu 

menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa 

(tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara‟. 

Wewenang untuk menetapkan hukuman diserahkan kepada ulil amri. 

Tujuan diberikannya hukuman kepada ulil amri adalah dapat mengatur 

serta memelihara kepentingan serta dapat menghadapi dengan sebaik-

baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.
63

 

Istilah jarimah ta‟zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan 

yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada 

sanksi had atau kifaratnya, atau ta‟zir adalah hukuman yang bersifat 

memberikan pendidikan/edukatif yang ditentukan oleh hakim. 

                                                      
62

Ibid. 
63

Ibid hlm. xxi. 



 52 

Hukuman ta‟zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena 

syara‟ hanya menyebutkan mulai dari seringan-ringannya sampai 

hukuman yang seberat-beratnya. Hakimlah yang berhak menentukan 

macam tindak pidana serta hukumannya, karena syara‟ tidak 

menjelaskan secara tegas dan jelas.
64

 

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta‟zir menjadi tiga macam 

yaitu : 

1) Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubbat 

atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah dianggap sebagai 

perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan 

ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. 

2) Jarimah ta‟zir yang ditentukan oleh nas tetapi sanksinya oleh 

syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi 

palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, 

menghianati amanah, dan menghina agama. 

3) Jarimah ta‟zir yang sanksinya secara penuh menjadi wewenang 

penguasa, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. 

Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu 

lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.
65

 

 

2. Kekerasan Seksual dalam Prespektif Hukum Pidana Islam 
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Dalam hukum pidana islam mengenai kekerasan seksual belum diatur 

secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-Qur‟an maupun 

hadist. Oleh karena itu pembahasan mengenai kekerasan seksual masih 

menjadi ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur‟an hanya menjelaskan tentang zina 

bukan mengenai kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. 

Pandangan tentang zina dalam hukum positif dan hukum Islam berbeda, 

Hukum Islam memandang setiap hubungan badan yang dilakukan suka sama 

suka atau tidak di luar perkawinan merupakan zina dan terdapat hukuman 

akan hal tersebut, baik pelaku sudah kawin ataupun belum kawin. Sedangkan 

dalam hukum positif zina merupakan hubungan badan yang dilakukan di luar 

perkawinan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri 

saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau 

pelanggaran kehormatan.
66

 

Definisi zina adalah : 

a. Pendapat Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 

mukalaf dengan farji (wanita) yang bukan miliknya/muhrimnya secara 

disepakati dengan kesengajaan. 

b. Pendapat Syarfi‟iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji 

(wanita) yang hukumnya haram karena zatnya tanpa adanya syubhat 

dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. 

c. Pendapat Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang 

wanita yang masih hidup yang haram hukumnya tanpa paksaan di 
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dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya 

berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan muhrimnya dan tidak 

ada syubhat dalam miliknya. 

d. Pendapat Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji 

(persetubuhan), baik dilakukan terhadap qubul (farji) maupun dubur.
67

 

e. Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah hubungan persetubuhan dua 

alat kelamit dari jenis yang berbeda yang tidak terikat oleh pernikahan 

serta bukan merupakan muhrim, dan tidak juga disebabkan oleh 

syubhat (kesamaran).
68

 

f. Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang 

dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak 

terikat dalam perkawinan secara sah menurut syariat Islam, atas suka 

sama suka serta tanpa paksaan dari kedua belah pihak, tanpa keraguan 

(syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina.
69

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah 

hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang wanita dengan laki-laki 

diluar pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka dengan memasukkan 

dua alat kelamin yang berbeda baik memasukkan dalam qubul maupun dubur. 

Jenis jenis zina ditinjau dari segi pelaku dibagi 2 (dua) yaitu : 

a. Zina Gairu Muhsan 
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Pengertian dari zina gairu muhsan adalah hubungan seksual (zina) yang 

dilakukan oleh seorang wanita dan laki-laki yang belum 

menikah/berkeluarga atau seseorang yang nikahnya rusak namun belum 

pernah melakukan (qabla dukhul), kemudia melakukan perbuatan 

layaknya suami istri, dengan memasukkan zakar ke dalam qubul 

maupun dubur tanpa ikatan pernikahan yang sah secara syariat Islam. 

Dengan kata lain zina gairu muhsan persetubuhan (zina) yang dilakukan 

oleh gadis dan bujang.
70

 

Unsur-unsur gairu muhsan adalah : 

1) Adanya hubungan seksual dengan memasukkan dua alat kelamin 

berbeda oleh jenis berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan secara 

sah menurut syariat Islam. 

2) Hubungan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dan seorang 

laki-laki yang belum menikah/berkeluarga atau dilakukan oleh 

gadis dengan bujang. 

Hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan adalah : 

1) Dera seratus kali 

Hukuman dera seratus kali atas dasar hukum sebagai berikut : 

a) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn 

Ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda : 

“Ambillah dari diriku, ambillam dari diriku, sesungguhnya 

Allah telah mmeberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). 
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Jejaka dengan gadis, hukumannya dera serratus kali dan 

pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, 

hukumannya dera serratus kali dam rajam.” (Hadist 

diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi) 

b) Surah An-Nuur ayat 2 

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 

Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 

beriman.” (QS. An-Nuur: 2)
71

 

Pelaku zina gairu muhsan diberikan hukuman had yang dimana 

hukuman tersebut merupakan mutlak hak Allah dimana hakim 

tidak dapat mengurangi bahkan menambah karena telah ditentukan 

dalam syara‟. 

2) Pengasingan selama satu tahun 

Hukuman pengasingan selama satu tahun atas dasar hukum sebagai 

berikut : 

a) Menurutt Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman 

pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun mereka 

memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara 
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dera setarus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang 

maslahat. Sehingga hukuman pengasingan bukan merupakan 

hukuman had melainkan hukuman ta‟zir. 

b) Imam Malik, Syafi‟i dan Akhmad menyatakan bahwa 

hukuman pengasingan adalah hukuman yang wajib 

dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera setarus kali, 

hal ini atas dasar hadist Ubadah ibm Shamit : 

“Dijaga dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan 

pengasingan selama satu tahun”. 

c) Hukuman pengasingan juga sesuai dengan tindakan Sayidina 

Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman ini dan sahabat-

sahabat yang lain tidak ada yang tidak melaksanakannya. Maka 

hal ini disebut ijma‟. 

d) Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku 

untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak di berlakukan karena 

wanita perlu penjagaan dan pengawalan. Disamping itu apabila 

wanita di angsingkan tidak disertai muhrimnya maka jelas 

dilarang oleh syariat agama Islam sedangkan apabila wanita 

tidak boleh berpergian tanpa diserta muhrimnya. Hal ini atas 

dasar hukum hadist rasullullah saw: 
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“Tidak Halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah  

pada hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari 

semalam kccuali bersama muhrimnya.”
72

 

b. Zina Muhsan 

Zina muhsan adalah hubungan seksual (zina) yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan yang berkeluarga (bersuami/beristri) 

dalam artian hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dengan istri orang atau hubungan seksual yang dilakukan seorang 

perempuan dengan suami orang. 

Unsur-unsur zina muhsan adalah : 

1) Hubungan seksual (zina) dengan memasukkan dua alat kelamin 

yang berbeda atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan; 

2) Hubungan yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda, dan janda. 

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah : 

1) Dera serratus kali 

Hukuman dera serratus kali atas dasar Al-Qur‟an Surat An-Nuur 

ayat 2 dan hadist Nabi baik qauliah dan fi‟liah. 

2) Hukuman rajam, hukuman rajam adalah hukuman mati dengan 

dilempari batu dan sejenisnya. Hal ini atas dasar : 

a) Hadist Ubadah ibn Ash-Shamit : 

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya 

Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). 
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Jejaka dengan gadis hukumannya dera serratus kali dan 

pengsingan selama satu tahun. Sedangkan untuk duda dan 

janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. 

b) Hadist Jabir : 

“Seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan, 

kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya kehadapan 

Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan, 

kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). 

Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali dan 

kemudian ia di rajam”. (Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud). 

c) Hadist Jabir ibn Samurah 

“Rasullullah saw melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma‟iz 

ibn Malik dan tidak disebut tentang hukuman jilid (dera)”. 

(Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahkmad).
73

 

Hukuman zina muhsan lebih berat daripada  zina gairu muhsan 

dikarenakan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan 

pelaku, pelaku telah diberi kesempatan dari Allah untuk merasakan 

hubungan seksual secara sah namun tetap melakukan pengingkaran 

terhadap nikmat tersebut sehingga harus dibalas dengan kepedihan 

rajam. 

Sehingga kekerasan seksual dapat diklasifikasikan sebagai zina gairu 

muhsan  dan zina muhsan, karena kita harus melihat dari pelaku maupun 
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korban kekerasan. Kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku bujang 

dengan anak-anak atau perempuan (gadis) maka dikategorikan sebagai zina 

gairu muhsan dan menurut syariat Islam dihukum dengan hukuman dera 

serratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan apabila kekerasan 

seksual dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dengan 

anak-anak atau perempuan (gadis) atau dilakukan oleh seorang laki-laki 

bujang dengan perempuan yang sudah berkeluarga maka dapat dikategorikan 

sebagai zina muhsan. 

Dalam mengkategorikan kekerasan seksual ke dalam zina gairu muhsan 

atau muhsan kita harus melihat dari sudut pandang pelaku atau korban. Jadi 

kesimpulannya kekerasan seksual dapat dimasukkan dalam zina gairu muhsan 

dan zina muhsan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di 

Kabupaten Wonosobo 

Kondisi anak di Indonesia tidak menjadi lebih baik setiap harinya tetapi justru 

semakin menderita. Walaupun terdapat Hari Anak Nasional, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, lembaga perlindungan anak, terdapat Negara yang 

melindungi hak-hak anak, orang tua sebagai peran penting terhadap tumbuh 

kembang anak namun anak tetap menjadi korban kejahatan. 

Problem yang paling tinggi dan perlu mendapatkan perhatian oleh aparat 

penegak hukum maupun masyarakat adalah maraknya kekerasan seksual terhadap 

anak, terutama kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo. 

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis menunjukkan bahwa kasus kekerasan 

seksual di Wonosobo termasuk tinggi, kurang lebih terdapat 1 (satu) kasus setiap 

bulannya. 

Kekerasan seksual terjadi karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi 

perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, 

penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan 

korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada 

unsur-unsur lain yang mempengaruhi. 
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Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan 

Negeri Wonosobo terdapat beberapa faktor penyebab kekerasan seksual terhadap 

anak yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yaitu : 

1. Kondisi geografis  

Kabupaten Wonosobo merupakan perbukitan dan pegunungan dengan 

ketinggian 250 - 2250 mdpal, dengan suhu udara rata-rata harian 14,3 – 26,5 

derajat Celsius. Wonosobo merupakan dataran tinggi yang memiliki cuaca 

dingin dan menjadi faktor utama terjadinya kekerasan seksual terhadap 

anak. Karena cuaca yang dingin maka merangsang seseorang untuk 

mendapatkan kehangatan dan merangsang seseorang untuk berhalusinasi 

mengenai pikiran yang kotor. 

Faktor ini apabila dikaji dengan suatu teknik kontrol sosial yang 

dikemukakan oleh Resis yaitu teknik denial of responsibility, ada suatu 

faktor dari luar diri pelaku yaitu faktor geografis dari asal tempat tinggal 

pelaku yang membuat pelaku melakukan kejahatan sehingga pelaku merasa 

bahwa dirinya menjadi korban dari dimana ia tinggal atau menetap.
74

 

Sedangkan menurut Hirschi kejahatan terjadi karena adanya ikatan 

keterlibatan sosial, dimana dimungkinkan adanya akses ke peluang 

kejahatan, sehingga faktor geografis menyebabkan pelaku memiliki peluang 

untuk melakukan kejahatan.
75

 

2. Kondisi keluarga 
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Dimana keluarga merupakan perlindungan utama bagi anak. Namun 

keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan yaitu 

dimana ibu dari anak korban kekerasan seksual jarang berada di rumah 

karena harus bekerja mencari nafkah sehingga sang ayah melampiaskan 

nafsunya kepada sang anak. Sesuai dengan kasus yang terjadi di Kabupaten 

Wonosobo dengan kronologi sebagai berikut : 

Pelaku merupakan ayah tiri dari korban anak. Pada saat sang istri tidak ada 

di rumah, korban anak sedang tiduran, tiba-tiba pelaku ikut tiduran di 

sebelah korban anak dan langsung menurunkan celana yang dikenakan 

korban anak lalu meraba-raba payudara anak korban serta menurunkan 

celana yang dikenakan korban anak sampai sebatas paha. Kemudian pelaku 

memaksa dan mengancam dengan mengatakan “ojo ngomong ibuke” 

(jangan bilang ibu) untuk melakukan hubungan suami istri. Pada hari yang 

berbeda pelaku menanyakan keberadaan sang istri, kemudian korban anak 

mengatakan bahwa sang ibu sedang berdagang di pasar lantas tanpa berfikir 

panjang pelaku langsung memaksa korban anak untuk melakukan hubungan 

seksual dengan korban anak dan berlanjut sampai 10 (sepuluh) kali hingga 

korban anak hamil. 

Faktor kondisi keluarga termasuk dalam komponen kurangnya kontrol 

internal yang wajar selama masa kanak-kanak, dimana korban dari kecil 

berada dalam keluarga yang berekonomi rendah atau kurang sehingga 

menyebabkan pelaku yang berada satu rumah dengan korban dengan 

bebasnya melakukan kekerasan seksual terhadap korban tanpa pengawasan 
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orang tua bahkan tanpa sepengetahuan orang tua karena orang tua sibuk 

mencari nafkah untuk keluarga. Pelaku merasa dirinya bebas melakukan 

kekerasan tersebut.
76

 

Bagi pelaku termasuk dalam unsur attachment yang mengacu pada 

kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma yang ada 

pada masyarakat. Sedangkan pelaku merasa tidak terikat lagi dengan 

masyarakat sehingga tidak mempertimbangkan norma-norma tersebut dan 

tidak peka dengan kepentingan orang lain bahkan korban serta hanya 

mementingkan kepentingannya sendiri maka ia akan merasa bebas untuk 

melakukan perilaku tersebut.
77

 

3. Sumber daya manusia (SDM)  

Pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo yang masih tergolong 

rendah dan kurangnya pendidikan, karena lebih memilih bekerja daripada 

sekolah. Hal ini dibuktikan dengan data yang diberikan oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Wonosobo dimana 

dari 11 kasus di tahun 2016 menunjukkan : 

a. 9 orang pelaku berpendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) yang rata-rata berasal dari Kecamatan Wonosobo, Kalikajar, 

Kaliwiro, Sapuran, Sukoharjo, Kejajar, Selomerto. 

b. 8 orang pelaku berpendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) 

yang berasal dari Kecamatan Wonosobo dan Kaliwiro.
78
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Faktor sumber daya manusia termasuk dalam komponen hilangnya kontrol 

sebagaimana yang dikemukanan oleh Resis karena pelaku melakukan 

delinkuensi berdasarkan wawasan dan pendidikan yang seadanya dan 

merasa bahwa tingkah laku yang pelaku lakukan sesungguhnya bukan 

merupakan suatu bahaya yang besar.
79

 Serta masuk dalam elemen 

commitment dimana adanya keterikatan seseorang pada substansi 

konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Dimana substansi 

tersebut merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, 

segala kegiatan dalam individu akan mendatangkan manfaat bagi orang 

tersebut. Sedangkan terhadap pelaku tidak adanya hubungan sekolah karena 

rata-rata berpendidikan terakhir SMP dan SMA bahkan hanya mendapatkan 

pekerjaan yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak bekerja maka 

pelaku merasa bahwa tidak adanya kegiatan yang mendatangkan manfaat 

sehingga dalam diri pelaku menganggap bahwa adanya peluang untuk 

melakukan kekerasan seksual.
80

 

4. Atas dasar suka sama suka antara pelaku dengan korban anak 

Hal ini ditunjukkan dengan 9 putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang 

menunjukkan latar belakang pelaku dengan korban anak yang menjalin 

hubungan sebanyak 4 kasus, dimana berpacaran dengan orang yang lebih 

dewasa atau sebaya.
81
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Berdasarkan 4 unsur (empat) unsur ikatan sosial yang diklasifikasikan 

Hirschi, faktor di atas menurut penulis sesuai dengan unsur beliefs, dimana 

para pelaku penyimpangan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan 

“salah”, namun makna dan keampuhan pemahamannya kalah bersaing 

dengan keyakinan lain (keracunan penghayatan keabsahan moral) sehingga 

kendor ikatan dirinya dengan tertib di masyarakat konvensional dan merasa 

dirinya bebas melakukan penyimpangan. Jadi dapat dipahami bahwa 

sepasang kekasih yang melakukan kekerasan seksual sebenarnya tahu 

bahwa perbuatan tersebut “salah” namun karena adanya keyakinan bahwa 

korban akan dinikahi pelaku atau pelaku sangat mencintai korban maka 

akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri.
82

 

Faktor atas dasar suka sama suka juga merupakan kurangnya kontrol 

internal yang memadai selama masa kanak-kanak, dimana orag tua kurang 

memberi perhatian kepada anak-anaknya sehingga korban dalam umur yang 

masih di bawah umur dapat berpacaran dengan orang yang lebih dewasa 

bahkan sebaya karena kurangnya kontrol dari dalam rumah bahkan orang 

tua.
83

 

 

 

B. Modus Operandi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak 

di Kabupaten Wonosobo 
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Setiap kejahatan atau perbuatan melawan hukum tentulah didahului oleh 

modus operandi. Modus operandi sangat berperan penting dalam proses 

penyidikan maupun penyelidikan agar aparat penegak hukum mengetahui 

bagaimana pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan dapat 

melakukan reka ulang adegan. Modus operandi juga dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi hakim untuk melihat ada tidaknya hubungan korban dengan 

pelaku. Karena dapat kita ketahui bahwa banyak pendapat yang menjelaskan 

bahwa korban dengan pelaku sangat berkaitan erat dan terdapat beberapa 

pendapat bahwa korban juga merupakan bagian dari terjadinya kejahatan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan 

Negeri Wonosobo, modus operandi kekerasan terhadap anak di Kabupaten 

Wonosobo adalah : 

1. Ibu korban menikah lagi karena berpisah dengan ayah kandung korban. 

Lantas korban memiliki ayah tiri yang berinisial A. Ibu korban bermata 

pencaharian sebagai pedagang di pasar Wonosobo yang berjarak cukup jauh 

dengan rumah korban. Karena sang Ibu harus bekerja setiap hari maka si A 

merasa kurang untuk berhubungan badan dengan Ibu korban, lalu si A 

mempunyai niat untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Si A 

melakukan perbuatannya tersebut dengan membujuk dan merayu korban, 

korban menolak untuk melakukan hubungan tersebut. Namun si A memaksa 

dan menggunakan kekerasan yaitu dengan memukul korban. Dengan 

terpaksa si A mau untuk melakukan hubungan tersebut dan melakukan 

hubungan tersebut secara terus menerus apabila si A meminta kepada 
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korban. Setelah berkali-kali melakukan korban hamil tanpa sepengetahuan 

sang Ibu, korban tidak memberi tahu sang Ibu karena takut sang Ibu marah. 

Perut korban setelah beberapa bulan mulai membesar dan sang Ibu mulai 

curiga. Sang Ibu menanyakan kepada korban perihal tersebut dan korban 

akhirnya memberi tahu sang Ibu bahwa ayah tirinya yang telah 

menghamilinya. Karena tidak terima maka sang Ibu melaporkan si A 

kepada pihak yang berwajib. 

2. Korban anak yang berpacaran dengan pelaku yang berumur 20 tahun. Saat  

berpacaran korban dengan pelaku menyusuri jalan dengan menggunakan 

motor, tiba-tiba pelaku memberhentikan motornya di dekat semak-semak. 

Korban menanyakan kepada pelaku, pelaku beralasan bahwa lelah dan ingin 

beristirahat sebentar. Saat berada di semak-semak pelaku meraba-raba 

bagian tubuh korban, korban kaget dan menolak. Namun pelaku membujuk 

korban untuk melakukan hubungan badan dan pelaku berjanji akan 

menikahi korban. Karena korban mencintai pelaku dan percaya dengan 

pelaku maka korban menuruti kemauan pelaku atas dasar suka sama suka. 

Setelah beberapa bulan korban hamil dan menceritakan kepada keluarganya. 

Keluarga korban merasa tidak terima dengan pelaku karena membujuk 

korban yang masih dibawah umur, lalu keluarga korban melaporkan 

perbuatan pelaku ke Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak 

(UPIPA), dan UPIPA melakukan langkah awal dengan mediasi terhadap 

keluarga korban dan pelaku namun keluarga korban tetap menolak. Maka 
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kasus ini diajukan ke pihak kepolisian dengan didampingi Unit Pelayanan 

Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA).
84

 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Pelayanan Informasi 

Perempuan dan Anak (UPIPA), beliau mengatakan bahwa modus operandi 

terjadinya kekerasan terhadap anak adalah : 

1. Dibujuk 

2. Dirayu 

3. Diancam dan dipaksa 

Dari 9 (sembilan) data Putusan Pengadilan yang penulis dapatkan untuk 

memperkuat data modus operandi di atas menunjukkan bahwa : 

1. Modus operandi dibujuk sebanyak 1 (satu) kasus dengan kronologi sebagai 

berikut : 

Pelaku dengan korban anak adalah sepasang kekasih. Pelaku mengajak 

korban anak ke rumah kosong dan sesampainya di rumah kosong pelaku 

mengatakan kepada korban “Dik, nek perawane damel mas, pripun?” (Dik, 

kalau keperawanan adik untuk Mas, bagaimana ?) namun dijawab oleh 

korban anak“Emohlah”(Enggak mau lah) sehingga pelaku berkata lagi 

“Dik, mas ki gadhah sakit paru-paru opo ra melas ?”(Dik, mas itu punya 

penyakit paru-paru lo apa tidak kasihan?) dan dijawab korban anak“Yo 

melaslah.”(Ya, kasihan) lalu pelaku berkata “Nggih empun lah, nek pancen 

adik tegel kaleh mas. Mas tak mimik alkohol sak kathah-kathahe kalih 

ngrokok sak mareme ben mas gari jeneng tok.”(Ya sudahlah, kalo memang 
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kamu tega sama mas, mas biar minum alkohol sebanyak-banyaknya sama 

ngerokok sepuasnya biar mas tinggal nama) sehingga karena merasa 

kasihan, korban anak berkata kepada pelaku “Nggih ampun matur kados 

ngoten mas.”(Ya jangan bilang seperti itu mas). Karena bujukan pelaku 

akhirnya anak korban menuruti kemauan pelaku.
85

 

2. Modus operandi dirayu sebanyak 2 (dua) kasus dengan kronologi sebagai 

berikut : 

a. Pelaku dan anak korban merupakan rekan kerja dimana pelaku 

merupakan manager/pengurus jadwal kerja korban anak. Korban anak 

bekerja sebagai penari lengger (tarian Jawa). Pada awalnya pelaku 

datang ke rumah korban anak untuk menjemput korban anak ke acara 

tarian job di sebuah desa di Kabupaten Wonosobo, namun karena 

melihat situasi di rumah korban anak sepi, pelaku mengajak korban 

anak untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan „ML 

yuk” dan korban anak menjawab “Enggak Lah” dan pelaku menjawab 

“kenapa sih” dan dijawab oleh korban anak “ya ga papa”. Kemudian 

pelaku mengatakan “mas sayang banget sama adek, gak mau 

kehilangan adek.” Pelaku juga menjanjikan akan menikahi korban 

anak.
86

 

b. Pelaku dengan korban merupakan sepasang kekasih. Pelaku mengajak 

anak korban untuk jalan-jalan ke Waduk di Kabupaten Kebumen, lalu 

mereka beristirahat di rumah teman pelaku, kemudian pelaku mengajak 
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anak korban ke kamar teman pelaku. Anak korban bertanya “Mau 

ngapain” lantas pelaku menjawab “Ayo sebentar.” Kemudian anak 

korban menuruti pelaku untuk masuk ke kamar, lalu mereka duduk-

duduk di kasur sambal mengobrol kemudian pelaku menutup pintu 

kamar dan kembali ke kasur selanjutnya pelaku mengatakan kepada 

anak korban apabila nanti terjadi apa-apa yaitu korban anak hamil, 

pelaku menjanjikan akan menikahi korban anak dan menjalani hidup 

bersama dengan korban anak sehingga anak korban kemudian 

terpengaruh dan hanya diam saat pelaku melakukan perbuatan 

tersebut.
87

 

3. Modus operandi diancam dan dipaksa sebanyak 6 (enam) kasus dengan 

ancaman dan paksaan sebagai berikut : 

a. Pelaku dengan cara paksa langsung menindih korban anak sambil 

tangan pelaku berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang 

alat kelamin korban anak. Di kemudian hari pelaku kembalu memaksa 

korban anak untuk masuk ke dalam kamar lalu pelaku melakukan 

aksinya lagi. Paksaan tersebut dilakukan pelaku sebanyak 3 (tiga) kali 

kepada korban anak.
88

 

b. Pelaku meminta korban anak untuk menurunkan celananya dengan 

mengatakan “Cepet katoke diplorotake, nek ora deke tak seneni” (cepat 

celananya diturunkan, kalau tidak kamu saya marahi) sehinga karena 

takut, korban anak menuruti keinginan pelaku lalu menyingkap rok dan 
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menurunkan celana dalam yang dikenakannya. Kemudia hari pelaku 

kembali mengancam korban anak dengan mengatakan “Ojo ngomong 

karo Mbok‟e, opo maneh karo bapake nyong. Mengko tak antem” 

(Jangan bilang sama ibumu, apalagi sama bapakku. Nanti saya pukul).
89

 

c. Pelaku memaksa korban anak untuk menonton tayangan yang memutar 

adegan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan telanjang sekitar 

30 (tiga puluh) menit lamanya. Dan pada kurun waktu tersebut pelaku 

melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara 

memegang dan menekan telapak tangannya pada daerah kemaluan dari 

luar celana yang dikenakan korban anak.
90

 

d. Pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban anak tiba-tiba tiduran di 

samping korban anak tanpa berkata-kata pelaku langsung menurunkan 

celana yang dikenakan korban anak sehingga korban anak berontak 

berusaha menyingkirkan tangan pelaku namun pelaku langsung 

menindih tubuh korban anak dan meraba-raba payudara serta alat 

kelamin korban anak dan pelaku berkata “Ojo ngomong Ibuke” (jangan 

bilang ibu) sehingga karena merasa takut dengan pelaku, korban anak 

hanya diam saja.
91

 

e. Pelaku dan korban anak berada dalam rumah kosong lalu pelaku 

mengunci pintu depan lalu berkata kepada anak korban “Kono njegong 

nek ora gelem tek pendeliki” (sana duduk kalau tidak mau saya 
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pelototin) namun anak korban hanya diam saja sehingga pelaku geleng-

geleng kepala lalu memaksa melepas celana luar dan celana dalam lalu 

meletakkannya di pintu lalu pelaku menurunkan celananya kemudian 

memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam alat kemaluan korban anak 

selama beberapa saat dan selanjutnya terdakwa menyuruh korban anak 

untuk memegang alat kemaluan pelaku namun korban anak tidak mau 

dan berontak.
92

 

f. Pelaku menyuruh korban anak untuk tiduran “Rum, kono turu” (Rum, 

sana tidur), pelaku juga mengatakan “Ajeng diperkosa mboten?” (Mau 

diperkosa tidak). Namun karena korban anak tidak paham sehingga 

diam saja lalu pelaku berkata lagi sambil mengancam “Nek ora gelem, 

ngko tek wedeni ulo karo tak jiwiti” (Kalau tidak mau nanti ditakut-

takuti ulardan dijiwiti) setelah itu korban anak menurut dan langsung 

tidur telentang diatas karpet lalu pelaku duduk disamping korban anak 

kemudian menyingkap rok keatas dan melepas celana dalam lalu pelaki 

meraba-raba vagina korban anak menggunakan tangan kanan selama 

beberapa menit, karena sakit lalu korban anak teriak “Iyom Her” (sakit 

Her) dan berontak lalu pelaku berkata “Menenglah Rum” (diamlah 

Rum) setelah itu pelaku menurunkan celananya sampai selutut sambil 

meraba-raba payudara sebelah kiri korban anak menggunakan tangan 

kanannya, 
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Oleh karena itu, dapat dikonklusikan modus operandi kekerasan terhadap 

anak di Kabupaten Wonosobo adalah dibujuk, dirayu dan diancam. Modus 

operandi terbanyak di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data yang penulis dapat 

adalah diancam dan dipaksa. Modus operandi terjadi bukan hanya di lingkungan 

luar anak namun juga terjadi di dalam rumah. Dimana rumah merupakan tempat 

paling aman bagi anak dari kejahatan, namun justru kejahatan terjadi di rumah 

anak itu sendiri. 

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, 

bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori 

penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan 

seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan 

seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, 

anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: 

Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294. Pasal 295. 

Menurut Nuraini Ariswari Ketua Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan 

Anak (UPIPA) mengatakan bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap anak 

sebagai berikut
93

 : 

1. Diperkosa 

Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual 

dengan memasukkan alat kelamin pria (penis) ke arah alat kelamin 

perempuan (vagina), anus, atau mulut korban. Bisa juga serangan melalui 

tangan pelaku atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan 
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kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, 

penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari 

lingkungan yang penuh paksaan.
94

 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha 

melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap perempuan dengan 

cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar, dengan 

kata lain perbuatan yang dilakukan secara paksa hendak melampiaskan 

nafsunya dengan melanggar norma-norma dan tertib sosial.
95

 

Adapun unsur-unsurnya adalah : 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang bukan istrinya; 

b. Pemaksaan hubungan seksual yang diikuti dengan ancaman kekerasan; 

c. Kemaluan pria harus masuk ke dalam lubang kemaluan wanita; dan 

d. Mengeluarkan air mani (sperma).
96

 

2. Dicabuli 

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam system 

hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar 

pemaksaan penetrasi alat kelamin pria (penis) ke vagina dan ketika terjadi 

hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan 

secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.
97
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Pencabulan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki 

dengan cara pemaksaan terhadap anak di bawah umur dengan tindakan 

meraba-raba, menyentuh bahkan memasukkan alat kelamin laki-laki ke 

dalam alat kelamin anak perempuan. 

3. Pelecehan seksual (penyampaian kata-kata seksual, disodomi dan di raba-

raba).  

Pengertian pelecehan seksual menurut Winarsunu (2008) adalah segala 

macam perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak 

dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Sedangkan menurut Collier (1998) 

pelecehan seksual merupakan segala perilaku bersifat seksual yang tidak 

diinginkan oleh korban, dan pelecehan tersebut biasanya terjadi atau dialami 

oleh perempuan karena perempuan dianggap lemah dan rawan.
98

 

Laki-laki cenderung menghubungkan pelecehan seksual dengan hasrat 

seksualnya, sedangkan perempuan lebih banyak menghubungkan dengan 

kecenderungan mempermainkannya. Misalnya sentuhan (banyak perempuan 

mengganggap sentuhan merupakan pelecehan seksual) atau lelucon seks, 

secara keseluruhan perempuan menggambarkan serangkaian perilaku dapat 

berpotensi menjadi pelecehan.
99

 

Bentuk pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Wonosobo adalah : 

a. Penyampaikan kata-kata seksual dengan contoh “gadis, sayang dan 

cinta” atau “payudara atau pantat korban besar”. 
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b. Sodomi, tindakan seksual dengan memasukkan alat kelamin dengan 

non-kelamin (anus/dubur), baik dilakukan oleh jenis kelamin yang 

berdeda (heteroseksual) atau dengan jenis kelamin yang sama 

(homoseksual). 

c. Diraba-raba, sentuhan pelaku terhadap korban dengan meraba-raba 

bagian tubuh yang dianggap aurat atau tidak sepantasnya 

dipegang/disentuh oleh pelaku. Contohnya meraba payudara atau alat 

kelamin korban. 

 

 

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Kekerasan 

Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian dan 

Pengadilan Negeri Wonosobo 

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh 

siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat 

melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan 

kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu 

dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya.
100

 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahung 2002 tentang Perlindungan 

Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 

dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi 
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darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak yang diekploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan 

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran. 

Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya 

adalah aparat penegak hukum. Pada point ini, penulis akan membahas mengenai 

perlindungan hukum yang diberikan oleh para aparat penegak hukum yaitu 

Kepolisian dan Pengadilan khususnya di Kabupaten Wonosobo 

Dalam Kepolisian Resor Wonosobo bagian yang menangani kasus perempuan 

dan anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di Kabupaten 

Wonosobo sendiri apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke LSM yang ada 

di Wonosobo yaitu Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) 

Kabupaten Wonosobo. 

Dalam menangani kasus UPIPA mempertemukan keluarga korban dan pelaku 

untuk musyarawah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, namun apabila 

tidak menemukan titik terang dan hasil maka UPIPA akan mendampingi korban 

dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian. 

Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangat 

lah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen 
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negara. Perlindungan hokum yan diberikan kepolisian dalam menangani kasus 

anak terutama kekerasan seksual adalah : 

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan terhadap anak dalam waktu 1 x 24 jam 

kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban. 

2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau 

ditangani. 

3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara 

kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 

4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak 

kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja 

sama dengan UPIPA. 

5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya 

perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita 

(polwan). Karena dirasa polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati 

dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dengan leluasa 

menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai 

dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak. 

6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) 

dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat 

suasana tidak tegang. 
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7. Kepolisian menjamin terlindunginya identitas korban dari public 

(masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Unang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan 

motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh 

masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.
101

 

Kepolisian Resor Wonosobo terutama Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya 

terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga melalui upaya 

preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi 

Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Wonosobo (SD, 

SMP dan SMA) 

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-

anak yang berada di Kabupaten Wonosobo mengenai kekerasan seksual dan 

beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut 

hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa 

kekerasan. Serta memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila 

terdapat seseorang yang berindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka. 

2. Seminar kekerasan seksual 
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Wawancara dengan Elivi Setyowati, Polisi Wanita bagian Perlindungan Perempuan dan 

Anak, di Wonosobo, di Wonosobo, 15 Oktober 2018. 
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Seminar ini juga bertujuan sebagai upaya preventif agar kekerasan seksual 

di Kabupaten Wonosobo tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan 

mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri 

yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga 

membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual 

merupakan tindakan melanggar hukum, serta apabila melakukannya 

terdapat sanksi yang berat. 

Sedangkan upaya hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo 

dalam tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak lebih terfokus 

pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan, karena di Pengadilan Negeri 

Wonosobo tidak ada diversi, diversi biasanya sudah terjadi di kepolisian maka 

tugas Pengadilan hanya mengadili dan memutus. Perlindungan hukum yang 

diberikan Pengadilan Negeri Wonosobo adalah : 

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak tidak 

menggunakan toga, namun tetap pada ruang sidang umum karena di 

Pengadilan Negeri Wonosobo belum ada ruang sidang anak. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak. 

2. Di dalam persidangan hanya ada hakim tunggal sesuai dengan Pasal 44 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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3. Dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak, hakim dengan hati-hati 

dan tidak secara formal agar korban anak tidak takut dan memberikan 

kesaksian guna keterangan saksi korban. 

4. Dalam memberikan keterangan saksi, korban anak tidak disumpah. Hal ini 

dibuktikan dengan data putusan yang penulis dapatkan dari Pengadilan 

Negeri Wonosobo sebagai berikut : 

“Saksi R (korban anak), tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi; 

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab saksi diperiksa karena saksi 

menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul”
102

 

5. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak, korban anak didampingi oleh UPIPA atau 

seseorang yang dipercaya oleh korban anak. 

6. Dalam memberikan keterangan saksi, terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu 

dari ruangan agar korban anak tidak merasa trauma dan tertekan agar psikis 

korban tidak terganggu dan mau memberikan keterangan, perlindungan 

seperti ini disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

7. Melakukan rehabilitasi terhadap korban anak untuk mengembalikan hak-

hak anak yang telah dirusak oleh terdakwa.
103
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 Wawancara dengan Emma Sri Setyowati, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, di 
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Dari segi penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan seksual, 

hakim di Kabupaten Wonosobo rata-rata memberikan hukuman rendah sebagai 

berikut : 

1. Hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana 

penjara tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali 

perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda 

sehingga diharapkan masih dapat dibina.
104

 

2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 

sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 

bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan.  Hukuman diberikan hanya 5 (lima) tahun 

dengan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan di 

persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum.
105

 

3. Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak ( LPKA ) Kutoarjo dan menjalani Pelatihan Kerja selama 3 

(tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kutoarjo. 

Pidana tersebut diberikan dengan melihat bahwa pelaku masih berusia anak-
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 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Wsb, hlm. 24. 
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 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN. Wsb, hlm. 31. 
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anak, pelaku belum pernah dihukum, dan pelaku menyesali dan mengakui 

perbuatannya.
106

 

4. Hukuman berupa tindakan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah di Panti Sosial Marsudi Putra ( 

PSMP ) Antasena Magelang selama 4 (empat) bulan, dengan pertimbangan 

bahwa pelaku masih berusia anak-anak sehingga masih dapat dibina dan 

dididik sehingga anak dapat berkumpul lagi dengan keluarganya dengan 

modal keterampilan yang memadahi serta masih dapat melanjutkan 

sekolah.
107

 

5. Hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama3 

(tiga) bulan.Hukuman diberikan dengan pertimbangan bahwa terdakwa 

mempunyai tanggungan anak dan terdakwa telah melakukan persetubuhan 

dengan korban yang berbeda.
108

 

Hakim rata-rata hanya memberikan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 

8 tahun, padahal diketahui menurut Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pidana penjara paling lama 15 

tahun dan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pidana paling lama juga 15 tahun. Namun hakim 

hanya memberikan hukuman yang dapat terbilang rendah karena terdapat hal-hal 
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yang meringankan dan menjadikan perlindungan hukum karena rata-rata terdakwa 

juga masih berusia anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis maka Penulis menyimpulkan 

bahwa : 

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten 

Wonosobo adalah kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang dingin, 

kondisi keluarga dimana orang tua sibuk untuk mencari nafkah sehingga 

kurang perhatian terhadap anak, sumber daya manusia yang kurang akan 

pendidikan, dan atas dasar suka sama suka antara korban dengan pelaku. 

2. Modus operandi kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo adalah dibujuk, 

dirayu, dan diancam serta dipaksa. Dengan modus operanditertinggi adalah 

diancam dan dipaksa. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan seksualnya 

adalah diperkosa, dicabuli dan pelecehan seksual (penyampaian kata-kata 

seksual, disodomi dan di raba-raba). 

3. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual 

dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo 

adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan 

dilakukan oleh polisi wanita (polwan), dirahasiakan identitasnya dari 

masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya. 

Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Wonosobo adalah 

perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak 
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disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak 

formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. 

 

 

B. Saran  

1. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat saling berkoordinasi dalam 

mengatasi permasalahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi di 

sekolah-sekolah dan seminar di tingkat Kabupaten sebagai upaya 

pencegahan. 

2. Kepolisian membentuk tim-tim kecil diluar lingkup tersebut yang terdiri 

dari anak-anak sekolah di Kabupaten Wonosobo guna mencegah terjadinya 

kekerasan seksual. 

3. Meningkatkan fasilitas dan sarana yang mendukung pemberian 

perlindungan hukum terhadap anak dengan upaya menggunakan ruang 

sidang anak agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya sesuai 

Undang-Undang. 
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