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ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

SAFA AISYAH UTAMI

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menjadi sebuah problematika di
masyarakat karena semakin marak dari tahun ke tahun, tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak adalah suatu tindakan yang dilarang khususnya diatur
dalam Pasal 76 D dan hukumannya diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Upaya kepolisian
dimana kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum sangat
berpengaruh dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: Bagaimana upaya
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, Apakah
faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,
pendekatan yuridis normative ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau
kaidah hukum dan azas-azas hukum tentang upaya kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, selanjutnya pendekatan
empiris dilakukan melalui wawancara dengan informan penelitian. Metode
penyajian data dilakukan dengan cara diseleksi, diklarifikasikan dan
disistematiskan yang kemudian akan dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terhadap upaya kepolisian
dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, maka
dinyatakan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak dilakukan dengan langkah pre-emtif, preventif dan
represif. Langkah pre-emtif dilakukan dengan cara pendekatan ke masyarakat
melalui pola himbauan tentang nilai-nilai moral yang baik dan edukatif supaya
mengecilkan faktor-faktor peluang timbulnya tindak pidana pemerkosaan terhadap
anak. Langkah preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan



Safa Aisyah Utami

cara wacana penyuluhan serta sosialisai dan razia dari kepolisian. Kemudian
langkah represif dilakukan dengan cara penegakan hukum yang mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-
faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap
anak yakni kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk lebih peduli dan
ikut andil dalam membantu penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak, masyarakat perlu menyadari pentingnya akan
manfaat atas penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya dalam upaya
penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang semakin naik,
kepolisian  hendaknya lebih aktif lagi untuk melibatkan masyarakat, mengingat
kesadaran hukum masyarakat masih kurang mengenai tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak, kepolisian jangan hanya berpatok pada ketentuan peraturan yang
ada melainkan menemukan upaya yang lebih efektif untuk menanggulangi tindak
pidana pemerkosaan terhadap anak.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Pemerkosaan Anak
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MOTTO

Man Jadda Wa Jadda
Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Berawal dari niat yang baik, bekerja dengan tekun, berdoa dengan
sungguh-sungguh, ikhtiar dan istiqomah dalam setiap perjalanan hidup”

(Safa Aisyah Utami)



PERSEMBAHAN

Teriring Do’a dan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT , atas rahmat dan
hidayah-nya serta junjungan tinggi Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Yang kukasihi Ayahku Hendar dan Ibu yang kusayangi Enti Rohana sebagai
orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis
menjadi anak yang berbakti, yang selalu memberi kasih sayang, serta do’a nan
tulus yang tak pernah putus untuk setiap langkah dan perjuangan yang penulis

jalani.

Untuk kakak tersayang satu-satunya Dine Maharani Utami dan Abang Iparku Ade
Sofyansah, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

dan selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis.

Keponakan tercinta Ken Ayu Puteri Medina dan Ade Ibrahim Mevrick, yang
senantiasa memotivasi penulis karena selalu menghibur penulis dikala penulis

membutuhkan semangat.

Bagian dari kehidupanku yang telah memberikan semangat, kasih yang tulus, dan
kelak akan menjadi pendampingku

Terima kasih kepada teman-teman persejuangan yang telah banyak membantu
baik dalam suka maupun duka, yang telah memberikan motivasi dan

semangatnya yang selalu mengarahkan penulis untuk berpikir maju untuk menjadi
jauh lebih baik lagi.

Para dosen pembimbingku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam
pembuatan skripsi ini

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung



SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan

melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul:

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak oleh karenanya dalam kesempatan ini perlu kiranya Penulis

menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang

terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas

Lampung.

2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung.



4. Bapak Dr. Edi Rifai,S.H.,M.H. selaku Pembimbing pertama yang telah

memberikan bimbingan dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi

ini.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah

memberikan bimbingan dan arahannya dalam skripsi in.

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembahas pertama dan penguji pertama

yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.

7. Bapak Budi Rizki H., S.H., M.H. selaku pembahas kedua yang telah

memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.

8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik

penulis yang telah memberikan saran serta motifasinya.

9. Seluruh Bapak/Ibu Pimpinan, dosen, Staf/Karyawan dan Keluarga Besar

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pemikiran dan

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

10. Ayahandaku Hendar dan ibundaku Enti Rohana, yang telah membesarkan

dan mecurahkan kasih sayangnya selalu.

11. Kakakku tersayang Dine Maharani Utami dan Abang iparku Ade Sofyansah

terimakasih banyak atas bantuan, motifasi serta nasehatnya.

12. Keponakanku tercinta Ken Ayu Puteri Medina dan Ade Ibrahim Mevrick,

yang telah memberikan semangat, senyuman, dan candanya dikala penulis

lelah dalam menulis skripsi.

13. Nyaikku Hj.Hasnah adalah inspirasiku untuk terus maju, kasih sayangnya

yang tak terhingga.



14. Pamanku serta Bibik dan semua keluarga besarku terimakasih banyak untuk

semua kepercayaan, motivasi, harapan, dukungan, dan inspirasi sertado’a

yang diberikan selama ini kepada penulis.

15. Sepupu-sepupuku Adek Nia, Abang Hamzah, dan sepupuku yang lainnya,

terima kasih setiap kali bertemu selalu memberikan semangatnya.

16. Seseorang yang menemani dan sekaligus menjadi sahabat terbaikku

Muhammad Akbar terimakasih telah memberikan sumbangan pemikiran,

arahan, do’a, dukungan, kepercayaan, semangat, cinta, kasihsayang, dan

kepedulian sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabat-sahabat senasip dan seperjuangan Rully Agnette Carolina, abang

Hendra Norman Swarshof Pardede, abang Hendrik dan masih banyak yang

lainnya, terimakasih telah menjadi teman dan sahabat terbaik selama ini dan

kenangan persahabatan yang takkan pernah terlupakan.

18. Teman-teman FH Unila’ 2012 Jurusan hukum Pidana serta semua pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala kerjasama

dan kebersamaanya selama 4 tahun perkuliahan.

19. Teman-teman KKN desa Kali Awi Indah terima kasih atas kerjasamanya

selama 40 hari.

20. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang

yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.



Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang  telah diberikan dengan

pahala berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,

Amin.

Bandar Lampung, April 2016
Penulis

Safa Aisyah Utami



DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup............................................. 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ................................................... 9

E. Sistematika Penulisan ....................................................................... 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Kepolisian ............................................................ 16

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia ............................................. 19

C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana .................................................. 24

D. Pengertian dan Jenis Perkosaan ......................................................... 30

E. Pengertian Anak ................................................................................ 35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .......................................................................... 39

B. Sumber dan Jenis Data ...................................................................... 39

C. Penentuan Narasumber ...................................................................... 41



D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ..................................... 41

E. Analisis Data....................................................................................... 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan

Terhadap anak..................................................................................... 44

B. Faktor yang Menghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Pemerkosaan Terhadap Anak ............................................................ 53

V. PENUTUP

A. Simpulan............................................................................................ 60

B. Saran....... ............................................................................................ 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang cukup

mendapat banyak perhatian dan menjadi persoalan manusia di seluruh lapisan

masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan sudah ada sejak zaman dahulu kala, jika

mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini dapat dikatakan kejahatan

klasik, ia akan selalu terjadi dan berkembang setiap saat sesuai dengan

perkembangan zaman dari waktu ke waktu.

Tindak pidana pemerkosaan telah terjadi dimana-mana, baik itu di kota-kota besar

yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran hukumnya, sampai ke

pedesaan yang relatif masih memegang adat istiadat serta tradisi kebudayaannya.

Tindak pidana tidak hanya timbul karena niat atau nafsu untuk melakukan

perbuatan jahat, melainkan juga adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Suatu tindak pidana tidak dapat diprediksi kapan dan siapa yang akan

melakukannya. Tindak pidana sendiri juga tidak memandang siapa korbannya,

sesuai dengan perkembangan zaman, korban dari tindak pidana tidak hanya

dialami oleh orang dewasa, namun juga terjadi kepada anak. Padahal anak

merupakan  amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga, dilindungi dan
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dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab

kita bersama.

Anak merupakan subyek hukum nasional yang harus dilindungi  kesejahteraannya

melalui pemeliharaan dan pembinaan yang baik. Anak mendapatkan perlakuan

yang salah terutama tindak pidana seksual, anak sering menjadi korban tindak

pidana seksual khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan

yang menjadi korban ialah anak.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, termasuk kedalam salah satu masalah

hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana

diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa

kaum wanita  remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma

sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah

anak, yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja

dan dewasa.1

Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak

masih dalam kandungan, sedangkan untuk tindak pidana pemerkosaan diatur

dalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, di

pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”

1Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, Jakarta,  2007, hlm.7.
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Kemudian, untuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal

287 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang

diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu

belumcukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu

belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan

tahun”.

Sampai kini Tindak pidana yang berkaitan dengan hal yang seksual menjadi salah

satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, seperti

pemerkosaan terhadap anak. Pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana yang

sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana W.Kusumah,mengatakan.

“Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan

seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “fear of creme”

(ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.2

Anak sering menjadi sasaran pelaku pemerkosaan yang disebabkan oleh ketidak

berdayaan anak-anak baik secara mental maupun fisiknya untuk meghindari

tindak pidana pemerkosaan. Tingkat perkembangan kasus pemerkosaan anak yang

terjadi di masyarakat pada saat ini dapat dikatakan sangat tinggi. Lebih buruknya

adalah salah satu dari pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang terdekat

atau bahkan orang yang berada disekitar kita. Pemerkosaan merupakan suatu

perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena

pemerkosaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (anak

2 Mulyana W Kusuma, Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi, Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.47.
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dibawah umur) untuk bersetubuh di luar perkawinan/di dalam perkawinan.

Bahkan pemerkosaan adalah puncak dari pelecehan seksual yang paling

mengerikan dan tidak seorang pun yang menginginkannya. Tindak pidana

pemerkosaan sering menimbulkan luka traumatik yang mendalam bagi korban

pemerkosaan, apalagi korban pemerkosaan tersebut adalah anak yang masih

dibawah umur, dimana anak merupakan asset bangsa, sebagai bagian dari generasi

muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam

konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran

strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah

konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang

harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.3

Dilihat dari aspek Perlindungan Anak Arif Gosita, mengatakan:

Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan
siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah)
baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan
korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial),
karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok
(swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.4

Ancaman sanksi atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga diatur di

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 81 Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak dibawah umur serta upaya yang harus dilakukan demi

3Ruben Achmad,Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dalam
Jurnal Simbur Cahaya,Nomor 27, Tahun X, Januari2005, hlm.24.
4Maidin Gultom, PerlindunganHukumTerhadapAnak,Refika Aditama, Bandung,2008, hlm.33.
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menanggulangi tindak pidana tersebut. Tentu harus ada upaya dari berbagai pihak

untuk menyelamatkan anak bangsa.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hokum memiliki tanggung-jawab

yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana

yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2

Undang- undang No.2 tahun 2002 yang isinya :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarkat.”

Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam

menanngulangi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Menegakkan Hukum

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat5

Upaya kepolisian perlu senantiasa senantiasa melihat kepentingan masyarakat

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya kepolisian

tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana

penal dapat dilakukan dengan menetukan perbuatan tindak pidana dan

5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13
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menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non

penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana

sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.  Pilihan pertama yaitu

penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada

umumnya, dimana ada Polisi juga dapat melakukan upaya paksa untuk

menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu polisi juga dapat

melakukan tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada

moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada

anggota masyarakat, hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut

diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, dimana polisi

telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Polisi memiliki wewenang dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan

yang semakin meningkat kasusnya yang mana khususnya kasus pemerkosaan

terhadap anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat

terjadi 6006 kasus kekerasan anak termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan

terhadap anak di Indonesia, Pada tahun 2014 sebanyak 5066 kasus, dan tahun

2013 sebanyak 4620 kasus, dimana data kasus tersebut dari kurun waktu tahun

2013 sampai tahun 2015 kian naik serta menunjukan bahwa tindak pidana

pemerkosaan telah menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi segera oleh

seluruh lapisan masyarakat termasuk kepolisian sebagai tempat pertama kali
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dimana masyarakat membuat laporan, penanganan kasus, serta penyidikan perkara

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.6

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji

permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul, Upaya Kepolisian

Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di

Polresta Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang

akan dibahas pada peneltian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

pemerkosaan terhadap anak?

b. Apakah Faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana

pemerkosaan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum

Pidana yang mana membahas mengenai Upaya Kepolisian Dalam

Menanggulagi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak. Ruang lingkup

penelitian yaitu di Polresta Bandar Lampung, Penelitian dilaksanakan pada

tahun 2016.

6Http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/,
http://tabloidnova.com/news/peristiwa/fakta-mengerikan-tentang-kekerasan-seksual-pada-anak-di-
Indonesia, http://kawankumagz.com/Feature/News/data-kasus-pelecehan-seksual-di-indonesia-
hingga-2013 , diakses pada tanggal 29 febuari 2016, jam 12.00.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak

pidana pemerkosaan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a.  Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu

hukum khususnya hukum pidana dan Penelitian skripsi ini diharapkan

dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun

sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang

terjadi di Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari tahun 2013 sampai

tahun 2015.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan

Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan
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masyarakat umum mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil dari

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

indentifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh

peneliti.7

Tingkat Pemerkosaan terhadap anak dalam rentan Tahun 2013 sampai Tahun

2015 kian meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu perlu adanya tindakan

yang nyata dari Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana khususnya tindak

pidana pemerkosaan terhadap anak.

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap

penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau

strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui

penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Usaha- usaha rasional untuk mengendalikan tindak pidana tersebut menggunakan

teori penanggulangan kejahatan, masing-masing usaha tersebut:

7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum dan Survey, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
1986, hlm.125.
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1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

kejahatan. Menurut Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk

melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada

mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi

biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan

atau mencapai tujuan.8

2. Teori Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.9 Tindakan represif ini lebih

diutamakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan

memeberikan hukum pidana yang setimpal atas perbuatannya.10

Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik,

yaitu:

1. Pre-emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-

emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan

8A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan
Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.
9Soejono. D,Doktrin-doktrin kriminologi, Alumni. Bandung, 1973, hlm. 32.
10http://mirzabrexs.blogspot.co.id//2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1
diakses tanggal 30 Febuari 2016, Jam 13.00
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untuk melakukan pelanggaran/tindak pidana tapi tidak ada niatnya untuk

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

2. Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang

masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam

upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

dilakukannya tindak pidana tersebut.

3. Represif

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan

berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara

konsepsional yang ditempuh setalah terjadinya tindak pidana.

Penanggulangan dengan  upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar

bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga

tidak akan melakukanya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat

berat.11

Selain itu, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

11A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books,  Makassar , 2010, hlm. 79.
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1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus

dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin

menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan



13

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan

hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nlai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila

peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.12

2. Konseptual

Konseptional adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam penelitian.13 Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman

terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan

definisi operasionalnya antara lain:

a. Upaya kepolisian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian

untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan

12Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo,
Jakarta, 2004,  hlm. 42.
13Soerjono Soekanto, Pengantar PenelitianHukum, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.74.
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sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang

dimiliki.14

b. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri menurut Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002

c. Penanggulangan tindak pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak

hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di

luar hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan

terciptanya kepastian hukum.15

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai

dengan perundang-undangan.16

e. Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang

laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau

hukum yang berlaku melanggar.17

f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

14Momo Kelana, Hukum Kepolisian,  PTIK, 1997, hlm.44.
15Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm.13.
16Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.25.
17Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika

Aditama, Bandung, 2001, hlm.40.
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D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

pemerkosaan terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan

masalah, yaitu mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta apa sajakah faktor yang

menghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Kepolisian

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap

penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau

strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui

penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya

guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang

lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.18

18 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986, hlm.7.
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Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah

melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:19

1. Tahan Formulasi

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 peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan

dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian

sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang

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

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan

daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum seacra konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana

bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah

19 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
hlm.13.
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dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan

suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara

satu sama lain. Yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus

dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi

keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum

tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan Peraturan

perundang-undangan pidana sebagai landasan hukumnya.

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau

menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan
terjadinya kejahatan.20

Seperti yang dijelaskan diatas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang

represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral

yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang

sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan pada

kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap

20 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 77.
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tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi

faktor-faktor kejahatan tersebut.

Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu

penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi

perbuatan pidana pemerkosaan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela  di

masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Pada mulanya perbuatan tersebut

tidak tercela, namun kemudian dengan berkembangnya budaya, nilai, dan norma,

hal itu dianggap tercela sehingga dibuatlah suatu kebijakan dengan sanksi pidana

di dalamnya.  Akan tetapi tidak semua perbuatan dianggap tidak pantas. Dalam

menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu

diperhatikan kriterianya yaitu, tujuan hukum pidana yang sebenarnya, penetapan

perbuatan merupakan tindak pidana atau bukam, perbandingan antara sarana dan

hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di

masyrakat.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara

tentang fungsi dan lembaga kepolisian.21

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian adalah

21 Pudi Rahardi, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007,

hlm. 56.
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segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Istilah Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda.

Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam

negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

Sebagai Organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan

terstruktur dalam organisasi negara. Sedankan sebagai Fungsi, yakni tugas dan

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang- undang untuk

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan

masyarakat. Sebagai alat Negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan

tugas pokok kepolisian.22

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,  Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

22 Sadjijino, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum
Administratif, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006,  hlm. 49.
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masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa

kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri.

Sudah dijelaskan bahwa Fungsi kepolisian terdapat dalam Undang- Undang No.2

tahun 2002 Pasal 2 yaitu :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarkat.

Pada Pasal 13, dan Pasal 14 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

Menurut Pasal 13, Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum, dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

butir 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan perintah sesuai kebutuhan;
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b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

Butir 2 : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain itu Kepolisian memiliki wewenang yang sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan kesatuan bangsa

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

i. Mencari keterangan dan barang bukti

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat
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l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masyarakat lainnya

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha di bidang jasa pengamanan

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional

k. Melaksanankan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses

pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara

untuk kepentingan penyidikan
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c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara

h. Mengadakan penghentian penyidikan

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan

tindak pidana

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri

Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil

untuk diserahkan kepada penuntut umum

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu

aturan hukum, slaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan

jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

serta menghormati Hak Asasi manusia.

C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang

dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga

sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa

Belanda: “Strafbaar feit”, sebagai berikut:

a. Delik (Delict)

b. Peristiwa Pidana (E. Utrecht)
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c. Perbuatan Pidana (Moeljatno)

d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum

e. Hal yang diancam dengan hukum

f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum

g. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sekarang)23

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.24

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan

dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang dilakukan.25

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau

kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan

kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi

norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Mengenai pengertian tindak

23Tri Andrisman, Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesi),
CV. Sinar Bakti, Bandar Lampung, 2007, hlm. 80.

24P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, hlm.16.

25Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta,
2001, hlm.22.
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pidana (Strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda

sebaai berikut:26

a. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian/felt yang oleh

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum.27

b. Simons

Tindak Pidana adalah adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.28

c. Van Hamel

Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan.29

d. Moeljatno

Perbuatan pidana (Tindak pidana – pen.) adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.30

26Tri Andrisman. Op.Cit. hlm.80.
27Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.  hlm.86.
28Moeljatno. Azas-azas Hukum Piadana. BI na Aksara. Jakarta. 1987. hlm. 56.
29Moeljatno. Op.Cit. hlm. 56.
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e. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan

undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

ancaman pidana.31

f. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana.32

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut yatu:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.33

Pada penjelasan diatas, maka tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki

unsur kesalahan yaitu perbuatan yang dilarang serta dikenakan ancaman pidana,

Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan

masyarakat.

Jenis-jenis Tindak Pidana yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada

2 (dua) pendapat mengenai perbedaan tersebut, yaitu:

30Ibid, hlm.54.
31Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 86.
32Wirjono P, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.
33Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,

2001, hlm. 29.
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1.1.  Perbedaan secara kualitatif:

a. Kejahatan adalah Rechtsdelict (en), artinya perbuatan yang

bertentangan demgan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu per-UU-an atau tidak. Jadi, perbuatan itu

benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan

keadilan.

b. Pelanggaran adalah wetsdelict (en), artinya perbuatan yang disadari

oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya

sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (mala quia

prohibita)

1.2. Perbedaan scara kuantitatif:

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminalogis, yaitu pelanggaran

lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam

KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan Pelanggaran (diatur

dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu

dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP

hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum

dan Buku II tentang Tindak Pidana.

2. Delik formil dan delik materiil

Delik formil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan

yang dilarang UU. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan

dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misal: Pasal

156, Pasal 209, dan Pasal 263.
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Delik Materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang

tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak

dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada

percobaan, misal: Pasal 187, Pasal 338, dan Pasal 378.

3. Delik Commisiionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionisper

Ommissionis Commissa.

Delik Commisiionis: Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,

misal: berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik Ommissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak

melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap

sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang

memerlukan pertolongan (Pasal 1531 KUHP)

Delik Commissionis per Ommissionis Commissa: Delik yang berupa

pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat,

misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya

(Pasal 340 KUHP)

4. Delik Dolus (Kesengajaan), misal Pasal 147, 197 KUHP dan delik culpa

(kealpaan), misal Pasal 195, Pasal 359 KUHP.

5. Delik tunggal (dilakukan satu kali) dan delik ganda (dilakukan beberapa kali),

misalnya Pasal 481 KUHP (penadahan).

6. Delik yang berlangsung terus, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang

(Pasal 333 KUHP), dan delik yang tidak berlangsung terus.
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7. Delik Aduan (Klacht delicten) dan bukan delik aduan (Niet klacht delicten).

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada

pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: Penghinaan (Pasal 310 jo.

Pasal 319 KUHP perzinahan, Pasal 284 KUHP pemerasan, Pasal 335

KUHP).34

D. Pengertian dan Jenis Perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa,

kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan

dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.Tindakan ini

dianggap melanggar hukum yang berlaku.35

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan “perkosaan adalah seorang pria

yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan

persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan

kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita

kemudianmengeluarkan air mani”. Sedangkan P.A.F. Lamintang dan Djisman

samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan

perkawinan dengan dirinya”.36

Mengenai tindak pidana perkosaan atau verkrachting, ketentuan yang mengatur

mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

34Tri Andrisman, Op.Cit, hlm. 86.
35Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika

Aditama, Bandung, 2011, hlm. 40.
36 Abdul wahabdan M. Irfan, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ( Advokasi

Atas hakasasi perempuan ), Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 41.
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Dirumuskan dalam pasal tersebut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan,

diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun.

a. Perbuatannya : memaksa,

b. Caranya :

1. dengan kekerasan,

2. dengan ancaman kekerasan

c. Bersetubuh dengan dia.37

Tindak Pidana pemerkosaan juga diatur dalam Pasal 286 KUHP yang menetukan

bahwa:

“barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal

diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang

diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu

belumcukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum

masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang

ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar

kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama

dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa

37Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 62.
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memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan

kehendak seseorang tersebut.

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa :

“perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian
rupa sehingga  menimbulkan rasa takut pada orang lain” Memaksa dapat
dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.
Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan
hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang
wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua
pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.38

b. Kekerasan (geweld) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285

disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman

kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya

dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang

merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan: “Membuat

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

kekerasan.” Beberapa pakar memberikan pengertian kekerasan sebagai

berikut :

Secara lebih khusus, Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan

dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut:

“Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan

pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan

menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan dimana dapat

mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”.

38Ibid, hlm. 63.
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Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya

dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas.39

Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan diartikan yaitu:

“ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya

juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan

persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang

berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan

kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang

diinginkan pelaku”.

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 285 KUHP, ditujukan

terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak

dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk

disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat

hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat

terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat

dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman

kekerasan tersebut.40

c. Menurut M.H.Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau

“bersetubuh” berati persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan

perempuan yan pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu

telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.41

39Ibid, hlm. 65.
40Ibid, hlm. 65.
41Leden Marpeung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hlm. 52.
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Mengenai jenis-jenis pemerkosaan yang telah terjadi pada kasus pemerkosaan,

secara teoritis menurut Mulyana W.Kusuma ada 6 jenis pemerkosaan yaitu:

1. Sadistic Rape (Pemerkosaan Sadis)

Pemerkosaan Sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu

dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah menikmati

kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan

yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea rape

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikan seksualitas menjadi sarana untuk

menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di

sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang

memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan

kekecewaan hidupnya.

3. Dononution Rape

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih

atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan

seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan

berhubungan seksual.

4. Sudektive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang

tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa

keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku

pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena

tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
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5. Victim Precipated Rape

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban

sebagai pencetusnya.

6. Exploitation Rape

Pemerkosaan yang menunjukan bahwa setiap kesempatan melakukan

hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan

yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya

secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang

diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan

(mengadukan) kepada pihak yang berwajib. 42

E. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya

dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia

berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.43

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa

dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh

karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.44

42Mulyana W. Kusuma, Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminalogi, Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, Jakarta, hlm.4.

43 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang,
2010. hlm.11.

44PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010,
Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian
Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak R.I.
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Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perudang-

undangan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap

orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang

berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang

dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi

dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih

belum dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Pengertian anak dijelaskan bahwa anak berkonflik

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.

d. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum

(Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun termasuh anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini
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diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh

Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit

perubahan didalamnya.

f. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

g. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarkatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan

putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia

18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang

sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini

mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang

harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No.1 1974 tidak mengatur secara langsung seseorang

digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2)

yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai

umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat

batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas)

tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
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Pengertian anak menurut hukum perdata terdapat pada Pasal 330 KUHPerdata

memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang

yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau

layaknya subjek hokum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan

perdata. Dimana batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun,

kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.

Pengertian anak menurut hukum pidana terdapat pada KUHP yaitu dalam Pasal

287 ayat (1) KUHP yaitu yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang

belum mencapai usia lima belas tahun.

Menurut hukum perburuhan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 tentang Pokok

Perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur

14 (empat belas) tahun kebawah.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan

yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum

serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum,

perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang

akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi

kepustakaan dan studi literatur. Sedangkan dalam  pendekatan yuridis empiris

dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang

didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat

yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat

melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah

yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.

Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan

mengakaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara

responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara tindak

pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen,

arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis,

konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang

berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat

yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum  primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,

bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian
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parasarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

dalam skripsi ini

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu orang yang memiliki kompetensi di bidang ilmu atau keahlian

tertentu.45 Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara

jelas atau menjadi sumber informasi atau informan atau orang yang memberikan

sebuah informasi.46 Ada pun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak :

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung : 2 orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana UNILA : 1 orang

+
Jumlah : 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan

dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini

penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca,

mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah

45 Pasal 1 angka 13 Pemendagri No.33 Thun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian
dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

46 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan

permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang

ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data,

tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi

penulisan ini penulisa juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan

fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan

kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai

kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan

dan kesalahan.

2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan

mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat

masing-masing data.

3) Penyusunan data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada

pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis

sesuai dengan  tujuan penelitian.
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E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci,

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan

metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum,

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap

anak adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pre-emtif

kepolisian melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pemerkosaan

terhadap anak dengan cara pre-emtif yaitu melalui pendekatan kepada

masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral

yang baik dan edukatif kepada msyarakat supaya menghilangkan faktor-

faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana, sehingga

menciptakan kodisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak secara preventif, yaitu dimana kepolisan melakukan

tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah

kelanjutan dari upaya pre-emtif. Kepolisian dalam hal ini dapat melakukan

wacana penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan razia untuk

mencegah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
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c. Represif

Setelah dilkaukan upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana

pemerkosaa terhadap anak, kepolisian melakukan tindakan represif

apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat

dilakukan dengan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak

pidana pemerkosaan terhadap anak, kepolisian mengacu pada UUPA yakni

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terutama pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

dengan hukuman penjara mininal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

2. Faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak berasal dari beberapa faktor yakni faktor hukumnya, penegak

hukum, masyarakat, sarana fasilitas, dan kebudayaan. Yang dimana faktor

yang berasal dari faktor masyarakat paling banyak berpengaruh dalam

menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak karena kesadaran

hukum di masyarakat masih kurang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan maka saran dalam penelitian adalah:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap

anak menunjukan peran yang cukup besar untuk menyelesaikan problematika

tersebut di lingkungan masyarakat. Mengingat kasus tindak pidana

pemerkosaan terhadap anak  kian naik dari tahun ke tahun dan kepolisian

sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini kepolisian

seharusnya tidak hanya berpatok pada pelaksaan peraturan yang ada,
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kepolisian perlu menemukan upaya lain yang lebih efektif untuk menekan

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

2. Mengingat terdapat salah satu faktor penghambat yang cukup  mempengaruhi

penanggugalangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, faktor tersebut

yaitu kesadaran hukum dari masyarakat. Dalam hal ini kepolisian sebaiknya

lebih aktif lagi dan juga lebih banyak memperhatikan serta melibatkan peran

masyarakat untuk ikut mendukung penanggulangan tindak pidana

pemerkosaan terhadap anak.

3. Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak, diharapkan kepada kepolisian dan pihak-pihak yang berwenang untuk

segera mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat luas.
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