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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP ANAK YANG MENJADI   

KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PENJAGA  

SEKOLAH PADA PROSES PENYIDIKAN 

(Studi pada Polres Kota Metro) 

 

Oleh 

YUNICHA NITA HASYIM 

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

dan diperbarui lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016   tentang Perlindungan  Anak. Dampak tindak 

pidana pencabulan ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis sehingga 

berpengaruh pada perkembangan diri korban. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

tindak pidana pencabulan? Apakah yang menjadi penghambat dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan? 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris, dengan menetapkan responden penelitian yaitu 

Penyidik pada Polres Kota Metro, Kepala Sekolah pada TK Pertiwi Metro, dan 

Akademisi (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung). 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data 

dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.  

Berdasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa :  

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan 

meliputi  : a) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun 

diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, 

dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu 

peristiwa yang dialaminya b) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, 

usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga 

korban tidak diketahui orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan  
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keluarga korban tidak tercemar c) Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap 

saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal 

ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien d) Pemberian aksesbilitas 

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini 

diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan 

perkaranya.     Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu faktor penegak hukum, 

faktor sarana dan fasilitas , faktor  masyarakat, faktor budaya dan faktor tersebut 

menjadi penghambat dalam penegakkan hukum untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan.  Saran dari  penelitian ini adalah 

aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai pada 

proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak 

pidana pencabulan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak 

korban untuk dilindungi , karena perlindungan terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan adalah kewajiban bersama.   

Kata kunci : Perlindungan Hukum , Pencabulan, Anak     
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MOTO 

 

 

“Untuk menjadi yang terbaik, jangan hanya menyamai kemampuan 

orang-orang hebat. Tetapi lampaui mereka.” 

 

(Filosofi Golongan Darah AB) 

 

“No Action Nothing Happen, Take Action Miracle Happen.”  

(Yunicha nita hasyim) 

 

Life is Struggle 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak dilahirkan kedunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan 

pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh 

negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak 

tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih 

sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam 

pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari 

orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan 

pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.
1
 

 

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan 

seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan 

oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. 

Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang 

masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan 

secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota 

keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.  

                                                           
1
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm.13 
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Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung 

jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan 

juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak 

hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa   

perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama 

perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan 

hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga 

perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya,  perlindungan terhadap bentuk 

perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat 

diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas 

penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.  

 

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi 

penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah 

bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi 

kepentinganyang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau 

yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya 

menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila 

anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah 

baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang 

berlaku di masyarakat.Terhadap orang yang melanggar aturan  dan menimbulkan 

kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau 
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denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi 

sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.
2
 

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Perlindungan 

Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam 

perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat : 

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran 

strategis, dan 

3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan 

4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan 

mempunyai akhlak yang mulia. 

5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang: 

 

a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi 

b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh 

pendidikan yang wajar, dan memadai. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga 

menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah 

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 

                                                           
2
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama. Jakarta. hlm 35 
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berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban 

bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat: 

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari 

merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum 

secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 

1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar 

dapat menjamin pelaksanaanya secara konprehensif dan tepat dalam 

penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat 

keluarga dan orangtua anak. 

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian 

kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu 

disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah 

maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak. 

 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, 

maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak 

seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. 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 bisa 

didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu 

ekonomi,sosial,budaya”.
3
 

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu 

masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan 

ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius 

dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Salah 

satunya Provinsi Lampung. Kasus pencabulan terjadi di Lampung Timur 

                                                           
3
Abdul Hakim Garuda, Makalah  Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak-Hak 

Anak, Jakarta , hlm.22 
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kecamatan Melinting, Sekampung, dan Purbolinggo yang sudah di tangani pihak 

berwajib , di Lampung Utara  juga ramai dihebohkan dengan berita ayah yang  

menggauli anak tirinya.
4
 

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab 

yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri 

sebagaimanayang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

KepolisianNegara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 

2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya : 

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara 

dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum,pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.” 

Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam 

menanggulangi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yaitubahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas: 

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

b. Menegakkan Hukum 

c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat 

Upaya kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakatdalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya.Polisi memiliki wewenang dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan yang semakin meningkat kasusnya.  

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatatterjadi 6006 

                                                           
4
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/21/hk-dcabuli-ayah-tirinya-di-kamar-saat-rumah-dalam-

keadaan-sepi 

http://www.saibumi.com/artikel-7503-polres-lampung-timur-pencabulan.html 

http://lampung.tribunnews.com/2016/03/21/hk-dcabuli-ayah-tirinya-di-kamar-saat-rumah-dalam-keadaan-sepi
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/21/hk-dcabuli-ayah-tirinya-di-kamar-saat-rumah-dalam-keadaan-sepi
http://www.saibumi.com/artikel-7503-polres-lampung-timur-pencabulan.html
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kasus kekerasan anak termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaanterhadap anak 

di Indonesia, Pada tahun 2014 sebanyak 5066 kasus, dan tahun2013 sebanyak 

4620 kasus, dimana data kasus tersebut dari kurun waktu tahun2013 sampai tahun 

2015 dan 2016  kian naik serta menunjukan bahwa tindak pidana pencabulan telah 

menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi segera olehseluruh lapisan 

masyarakat termasuk kepolisian sebagai tempat pertama kalidimana masyarakat 

membuat laporan, penanganan kasus, serta penyidikan perkaratindak pidana 

pemerkosaan/pencabulan terhadap anak.
5
 

Berita terbaru belakangan ini di Kota Metro , kasus pencabulan yang  menimpa 

korban dibawah umur yaitu siswi tk yang dicabuli oleh penjaga sekolah nya 

sendiri menjadi perbincangan publik. Minimnya media elektronik banyak 

pemberitaan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan 

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Sekolah yang seharusnya menjadi 

tempat menuntut ilmu dan bermain bagi anak  malah menjadi tempat perbuatan 

cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan seorang penjaga sekolah 

mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul itu dapat 

mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan dapat merugikan penjaga 

sekolah itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur pidana maka 

mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum. Persoalan pidana ini sangat 

kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun 

sosiologis. 

                                                           
5
Http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat.html 

http://tabloidnova.com/news/peristiwa/fakta-mengerikan-tentang-kekerasan-seksual-pada-anak-di- 

Indonesia, http://kawankumagz.com/Feature/News/data-kasus-pelecehan-seksual-di-

indonesiahingga-2013 , diakses pada tanggal 20 September 2016. 
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Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar pemberian 

pidana.Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, 

namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 

 

Kasus dugaan pencabulan tehadap NA(5), siswi TK Pertiwi Kota Metro, kini 

menjadi prioritas Polda Lampung.Setelah sempat berlarut-larut, Polres Kota 

Metro akhirnya menahan tersangka AM yang merupakan penjaga sekolah 

tersebut. Menurut penuturan keluarga korban, pelecehan seksual itu diketahui saat 

ibu korban menjemput anaknya . Ketika ibu korban melihat jalan anaknya seperti 

menahan keinginan untuk buang air kecil. Namun , saat diajak buang air korban 

menolak dan mengaku tidak sedang ingin buang air kecil. Sampai di rumah, ibu 

korban mengajaknya mandi . Saat itu korban menjerit kesakitan karena ada luka 

pada kemaluannya. Namun saat ditanya korban ketakutan dan tidak mau bercerita. 

Akhirnya, ibu korban terkejut saat melihat kemaluan anaknya terluka cukup 

dalam.Dan saat ibu korban pergi melaporkan ke polisi, pihak berwajib sempat tak 

percaya karena TK Pertiwi adalah salah satu tk favorit di metroinilah salah satu 

faktor penghambat darikorban untuk melaporkan pelaku. 
6
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

                                                           
6
http://m.okezone.com/read/2016/05/10/340/1384357/polres-metro-lampung-serius-tangani-

pencabulan-murid-metro-tk 

http://m.okezone.com/read/2016/05/10/340/1384357/polres-metro-lampung-serius-tangani-pencabulan-murid-metro-tk
http://m.okezone.com/read/2016/05/10/340/1384357/polres-metro-lampung-serius-tangani-pencabulan-murid-metro-tk
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“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

Pencabulan oleh Penjaga Sekolah pada Proses Penyidikan (Studi pada Polres Kota 

Metro)” 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup  

1.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut  : 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah di Metro?  

b. Apakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban tindak pidana pencabulan di Metro?  

2.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban 

Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah dan Faktor Penghambat Hukum 

Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan di Metro. Ruang 

Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Wilayah hukum Polres Metro dan ruang 

lingkup waktu penelitian pada tahun 2016.  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melindungi tindak pidana 

pencabulan anak di Metro. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pihak berwajib terhadap 

anak korban tindak pidana pencabulan di Metro. 

2.Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut :  

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan 

informasibagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak 

hukum dalammelindungi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dan memberikan efek jera terhadap pelaku.  

2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, 

guru, pelajar dan remaja agar lebih berhati-hati, sehingga diharapkan 

kedepannya tidak  ada lagi kasus tindak pidana pencabulan lagi khususnya 

anak yang menjadi korban, karena akan merusak mental anak akan 

kejadian pencabulan yang dialami. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.Tingkat Pidana Pencabulan terhadap anak dalam rentan Tahun 2013 
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sampai Tahun 2016 kian meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu perlu 

adanya tindakan yang nyata dari Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana 

khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.Berdasarkan rumusan 

permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan 

hukum.Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles(murid Plato), dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic) . Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa 

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal 

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.  

 

Menurut Von Thomas Aquinas
7
 mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan 

dari undang-undang abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah 

hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu 

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar perundang-

undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, 

merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi 

dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya 

hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak 

teori.Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa 

ke masa. Pada  abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas 

yang bersifat universal yang bisa disebut HAM. Berbicara mengenai hak asasi 

                                                           
7
 Marwan Mas, Penghantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 116 
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manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan 

hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup , hak untuk dilindungi, dan hak yang 

lainnya.  

Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan 

individu dan keutamaan rasio. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 joPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) Nomor 1 

Tahun 2016  tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa 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 dan kekerasan dan 

diskriminasi.  

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual 

tertuang dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014joPeraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu 
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Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) , Pasal 69, Pasal 81, Pasal 81, dan Pasal 

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

menurut Soerjono Soekanto
8
 penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan 

perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, 

yaitu  : 

1. Faktor Hukumnya Sendiri  

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu Undang-

Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat 

dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti 

kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di 

dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.     

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum 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 

 

                                                           
8
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Cetakan Kelima,Jakarta, 2004, hlm. 42. 
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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 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 

nila-nilai 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. 

2. Konseptual 

Konseptional adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam penelitian. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman 

terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan 

definisi operasionalnya antara lain:  

a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 



14 

 

berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 

ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

d. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang 

dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak 

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat 

negatif, seperti : rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan hara diri, 

dan kehilangan kesucian. 

e. 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. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan 

dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara 

keseluruhan, Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab 

yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah 

sebagai sebagai berikut : 

I.   PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-penertian umum serta pokok 

bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai 

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang 

berlaku dalam praktek. 
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III.  METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah , 

Sumber Data, Penetuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

Data serta Analisis Data yang didapat. 

IV.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian 

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang 

ada. 

V.   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah 

dibahas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum 

agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum 

danjuga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu 

yang juga menimbulkan keraguan.Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan 

pertanyaan yang kemudianmeragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya 

harusmemberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status 

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. 

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan 

berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan 

memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek 

dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan 

terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak 

merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan 

nasional. 

2.  Teori Perlindungan Hukum 

 

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat.
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Masyarakat itu dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan 

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
9
Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menetukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

10
 Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.  

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakatagar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
11

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum , yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, 

baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan 

dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari 

hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini 

                                                           
9
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 

10
Ibid, hlm. 69 

11
Ibid , hlm. 54 
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pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang  jelas, dalam 

hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih 

banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. 

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 

selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung 

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.
12

Perlindungan secara tidak 

langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan 

perlindungan secara maksimal. Karena realita diIndonesia menunjukkan bahwa 

hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa 

keadilan.  

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan 

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan adalah suatu kegiatan 

pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan 

perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan harus diperhatikan karena 

mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik , 

dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk 

memelihara , membela serta mempertahankan dirinya.
13

Perlindungan terhadap 

korban tindak pidana pencabulan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak 

pidana pencabulan, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.
14

Perhatian 

seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. 

                                                           
12

 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal 

Hukum Pidana dan Kriminologi,Vol.I/No.I), 1988,  hlm. 16-17 
13

 Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, PT.Eresco, Bandung, 1995,  hlm. 136 
14

 Seminar Nasional,Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan(Gangguan Psikiatrik 

Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14 
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Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana pencabulan itu akan dapat 

melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin : 

a) Pencegahan timbulnya pencabulan dan dapat pula dimaksudkan sebagai 

pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari 

terjadinya tindak pidana pencabulan maka disarankan agar para wanita untuk 

pidana pencabulan disarankan agar  para wanita untuk tidak bepergian 

seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang 

dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita kalau wanita belajar juga olahraga 

beladiri, sekedar melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari 

membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha maka 

bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan. Apabila 

korban masih dibawah umur ada baiknya orangtua lebih ekstra hati-hati , dan 

lebih  menasehati anaknya agar jangan bepergian bila ada orang asing yang 

tidak dikenal, orangtua jangan terlambat menjemput disekolah walaupun 

terlambat bisa dititpkan kepada guru terlebih dahulu. 

b) Terapi pada korban tindak pidana pencabulan memerlukan perhatian yang 

tidak hanya  terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu 

pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya 

pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru 

sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. 

Tujuan terapi pada korban tindak pidana pencabulan adalah untuk 

mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. 

Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan 

kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. 
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Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si 

korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan 

peransosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar 

korban tindak pidana pencabulan dapat melakukan hal-hal yang bersifat 

produktif dan kreatif. 

c) Rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan  

psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri 

secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan 

sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi 

aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi 

invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya 

penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang 

sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana 

pencabulan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana 

pencabulan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif. 

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak lepas dari akibat 

yang dialami korban setelah pencabulan. Korban tidak saja mengalami 

penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun 

penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pencabulan dapat 

dibedakan menjadi :   

1. Dampak secara fisik 

2. Dampak secara mental 

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial 
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Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan tersebut 

terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara   

Kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 

ayat (1) 

b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara 

apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak 

untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)  

c) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak  dan dengan cara 

apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan 

membujuk,menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan 

pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.  

d) Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar 

dapat menggantungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.  

Bentuk perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha 

yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak 

agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang 

dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 

(2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah 

dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi : 

a. Upaya rehabilitas yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar 

lembaga,usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, 

dan lain sebagainyasetelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat 

suatu peristiwa pidana yang dialaminya 

b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, 

diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban 
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tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan 

keluarga korban tidak tercemar. 

c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak 

dan saksiahli , baik fisik , mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-

pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien. 

d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui 

perkembangan perkaranya. 

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi 

tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu 

aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan 

terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan 

perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap 

orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the 

law). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling 

bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak 

dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang 

yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana 

kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan 

kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang. 

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik 

fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan 

oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara 
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bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung 

hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.  

Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta 

hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun 

sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar 

diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai 

berikut : 

a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan 

kesejahteraan yang bersangkutan sendiri. 

b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan 

acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka 

yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban 

c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin 

dalam peraturan hukum dan koloni. 

d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena 

kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya 

penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat. 

e. Adanya peningkatan tindak pidana internasional yang juga menimbulkan 

saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan 

mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya. 

f. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya 

saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana 

mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana. 

g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-

manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara 

pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian 

masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit 

banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-

sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan 

korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi 

kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti 

lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai 

saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.  

h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin 

mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh 

jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat 

diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang 

tidak mampu dan memerlukan penggantian penggantian kerugian tersebut 
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untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat 

merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan 

pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
15

 

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

menyatakan sebagai berikut : 

1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan 

maupun cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak 

memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a 

atau huruf d sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksian pada 

tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dipidana denda paling sedikit 

empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.  

2) Setiap orang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban 

dipidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh 

juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.  

3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud 

Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur 

hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling 

banyak lima ratus juta rupiah.  

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 joUndang-Undang 

Nomor 31 Tahun  2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan 

bahwa seseorang saksi dan korban berhak : 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya.  

b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan 

c. Memberi keterangan tanpa tekanan 

d. Mendapat penerjemah 

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan  

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

i. Mendapat identitas baru 

j. Mendapat tempat kediaman baru 
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Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1933. hlm. 12-13. 
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k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan  

l. Mendapat nasihat hukum dan/atau 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.  

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan 

bahwa hak sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan 

korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi 

dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan banyak 

keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang 

memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban tindak pidana, 

dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran 

serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di 

mana korban bertempat tinggal.   

Masalah perlindungan anak korban pencabulan pada dasarnya adalah sama 

dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu implementasi 

penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum , aparat 

penegak hukum, budaya hukum, dan budaya masyarakat sendiri. Hal ini juga akan 

mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anal di masa mendatang. Selain itu 

anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri 

dari lingkungan. Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat 

rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.  
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B. Pengertian Anak 

 

1. 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.
16

Anak memiliki 

karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasadan merupakan 

salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak 

anak menjadi penting diprioritaskan. 
17

Pengertian anak lainnya  menurut sejarah 

ialah sebagai berikut :Manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua 

makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi 

kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama 

lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa 

yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13. 

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat 

disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan 

seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut 

secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di 

rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada 

waktunya nanti melahirkan keturunannya.Anak adalah amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, 

                                                           
16

Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras, Malang, 

2010. hlm. 11 
17

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 . 

Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, KementrianPemberdayaan 

Perempuandan Perlindungan Anak R.I. 
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anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena 

anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak 

mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga 

dan lindungi, dikarenakan : 

a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. 

b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan. 

c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang 

lain.   

d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus 

perjuangan  cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena 

itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai 

korban dari perbuatan buruk seseorang. 

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur 

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu 

harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan 

perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan 

sebagai anak yang antara lain sebagai berikut : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 

287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak 

adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah 

seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 

KUHPerdata. 

c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam 

Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang 

yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin”Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan 

sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah 

kawin. 

d. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari 
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penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai 

anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas 

tahun. 

e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam 

Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 

ayat (5) yang menyebutkan “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”
18

 

Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam 

kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  

tentang Perlindungan Anak.  

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 ayat 

(4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun”.
19

 kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal 

ini ialah belum berusia delapan belas tahun. 

g. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 

angka 2 “Anak adalah eseorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam 

menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap 

perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan 

yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.Untuk peradilan anak itu sendiri 

telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua) tahun sejak diundangkan. 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga  mengatur tentang peradilan anak. 

 

                                                           
18

Tribowo Hersandy Febriyanto, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pasal 1 ayat 

(5)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,  L.N,  No 165 , T.L.N. No. 3886. 
19

 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
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C.  Pengertian Korban, Pengertian Pencabulan dan Jenis Pencabulan 

1.   Pengertian Korban  

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari 

tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak 

asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban 

dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan 

hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan 

sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut 

untuk diperhatikan karna pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup 

dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan  

kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh 

pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak 

saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya. 

Tindak pidana pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat wanita sebagai  

korban pencabulan serta merusak harkat dan martabatnya. Wanita adalah ibu dari 

umat manusia, karna dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Hukum 

positif menerangkan, Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi 

dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 jo Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014  tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, 

Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah 

bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain 

dalam hukum positif yang medukung adanya bentuk perlindungan korban secara 

kongkrit. 
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia serta 

beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya 

restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban 

sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan 

korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya 

korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat 

kriminalitas. 

2. Pengertian Pencabulan 

Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku 

yang antara lain sebagai berikut : 

“Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). 

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.Korban 

harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada 

persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan 

pelaku.” 
20

 

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam  

kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan 

kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan 

ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan 

sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh 

                                                           
20

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1933. 
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pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. Dari perumusan di atas 

menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu 

kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki 

laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat 

melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki 

meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan.Fungsi dari kekerasan 

tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut : 

a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini 

memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband 

antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan 

pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. 

Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, 

dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa 

menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang. 

b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan 

merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 

atau Pasal 212.
21

 

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang 

antara lain sebagai berikut :Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman 

kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan 

perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar 

yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima 

kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas 

(aspek subyektif yang diobjektifkan). Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu 

kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku 

yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka 

kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat 
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 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,PT. RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 

2005, hal. 64 



32 

 

penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada 

diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu 

perbuatan terhadap dirinya. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan 

meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan 

khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana 

bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan 

tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari 

pencabulan yang antara lain sebagai berikut : 

a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut. 

b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina 

atau mulut wanita. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman 

kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan 

korban. 

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak 

berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak 

setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan 

persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan 

atau karena di bawah umur.Pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang dapat 

juga disebut dengan chid molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori 

yaitu: 

1. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 

ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual 

sebagai orang dewasa. 
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2. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi 

melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. 

Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika 

merasa tidak seimbang dengan istrinya. 

3. Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya dengan 

orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari 

kecenderungan agresif yang terkadang muncul. 

4. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 

dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ 

tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration). 

5. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas. 
22

 

3. Unsur-unsur Pencabulan 

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam 

Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa   seorang 

wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
23

 

Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai 

berikut: 

a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

                                                           
22

 Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997,  hlm. 67 
23

 Penghimpun Solahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata ,  

Cet.Visimedia.Pasal 285 KUHP, Jakarta, 2008 
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b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan 

kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang 

artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh 

dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 

2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016  tentang Perlindungan 

Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan : 

a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

4. Jenis-Jenis Pencabulan 

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam 

jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut : 

a. Sadistic rape 

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu 

dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati 

kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui 

serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 

b. Angea rape 
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Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk 

menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini 

tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 

memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan 

kekecewaan hidupnya 

c. Dononation rape 

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih 

atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah 

penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki 

keinginan berhubungan seksual. 

d. Seduktive rape 

Suatu pencabulan 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 kesenggamaan. Pelaku 

pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena 

tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 

e. Victim precipitatied rape 

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban 

sebagai pencetusnya. 

f.   Exploitation rape 

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 

hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil 

keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya 

secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau 
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pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya 

tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang 

berwajib. 

 

Adanya perbedaan pengertian atau persepsi tentang (bentuk) pencabul/tukang 

cabul, mempunyai pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan 

pencabulan, sehingga masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai 

pencabulan, dan karena itu melaporkannya kepada polisi. Dan disisi lain polisi 

belum menganggap sebagai pencabulan, karena belum memenuhi unsur yuridis 

formal dalam pasal 289 KUHP. Berbeda dengan korban kejahatan konvensional 

lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami 

penderitaan lahir dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh 

korban tersebut membuka mata hati kita untuk memahami dan mengerti 

bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu 

perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Sistem 

hukum dalam KUHAP yang diperhatikan secara khusus adalah hak asasi terdakwa 

saja yang dilindungi, tetapi hak asasi korban, khususnya korban pencabulan 

belum diatur secara eksplisit, untuk memudahkan upaya pembuktiannya hal ini 

perlu diperjuangkan dan perlu sinkronisasi dengan konsep KUHP Nasional. 

Persoalan akan bertambah rumit apabila dilihat dari kultur masyarakat Indonesia 

yang menganggap bahwa tindak pidana kesusilaan atau pencabulan dianggap 

tabu, hal ini untuk menghindari stigmatisasi terhadap korban.  
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D. Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

1.   Pengertian Polisi 

 

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran 

yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah 

sangat berbeda.Pertama kali ditemukan dengan perkataan Yunani yaitu Politca , 

artinya yang berarti seluruh  pemerintah negara kota.
24

Di negara Belanda pada 

zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen 

Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : 

1. Bestur 

2. Politic 

3. Rechtspraak 

4. Regeling 

Politik dalam pengertian ini sudah di pisahkan dengan Bestur dan merupakan 

bagian pemerintahan tersendiri.Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ 

pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap 

kewajiban-kewajiban umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai 

dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang 

selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan 

demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum serta perlindungan 

orang-orang dan bendanya dari tindakan-tindakan melanggar hukum.  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-
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Djoko Prakoso, S.H. POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT.Bina Aksara, 

Jakarta , 1987, hal.34 
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ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung 

dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., 

fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 

pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.  

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 tindak pidana 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 

yanglainnya. 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.Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia W.J.S Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah Polisimengandung 

pengertian : 
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1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara  

keamanan dan ketertiban umum. 

2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. 

2. Obyek Hukum Kepolisian 

Hukum kepolisian tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum 

Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi 

sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana 

organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian 

adalah : 

1. Tugas polisi  

Tugas polisi sebagai obyek, diatur dan ditentukan oleh hukum kepolisian. 

2. Hubungan polisi dan tugasnya. Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka 

berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ 

dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa 

“pelaksanaan” Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana 

Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.  

3.  Wewenang kepolisian  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kepolisian negara, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara 

dalam penyidikan suatu perkara Pidana. 

 



40 

 

a. Wewenang Umum 

Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas 

oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad pada tanggal 19 maret 1917 bahwa 

tindakan polisi dapat dianggap rechmatig(sah) walaupun tanpa “speciale 

wettelijk machtingin” atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-

Undang. Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah 

apabila tindakannya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak 

melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum. 

b. Wewenang Khusus 

 

Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini 

merupakan wewenang yang di berikan polri dalam rangka melakukan 

fungsinya sebagai alat negara. 

Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 1961 yang berisikan bahwa : untuk kepentingan penyidikan 

maka Kepolisian Negara berwenang : 

1. Menerima Pengaduan 

2. Memeriksa tanda pengenal 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang  

4. Menangkap orang 

5.Menggeledah badan 

6. Menahan orang sementara 

7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa 
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8. Mendatangkan ahli 

9.Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara 

10. Mengambil barang umtuk dijadikan bukti 

11. Mengambil tindakan-tindakan lain. 

Semua yang dipaparkan diatas adalah wewenang dari penyidik kepolisian yang 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengenai Undang-

Undang No 8/1981 tentang KUHAP adalah sama dengan kewenangan yang ada di 

Undang-Undang No. 13/1961. Menurut Barda Nawawi Arief, Pelaksanaan dari 

politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai 

berikut
25

: 

1. Tahap 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 
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Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,  

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,  hal. 73.  
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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 secara konkret oleh aparat-

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

bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

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. 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.Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan 

hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling 

melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. 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. 
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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. 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. 
26

 

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. Jalur kebijakan penal 

yaitu dengan menerapkan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence)  

dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). 

Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat 

pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan 

cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut. Menanggulangi tindak 

pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatupenegakan hukum, tetapi 

juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi perbuatan tindak pidana 

pencabulan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela dimasyarakat dan 
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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 pidanadi 

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 

dimasyarakat. 

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat 

pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif 

antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Dengan 

demikian non penal jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan 

global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari 

keseluruhan upaya politik kriminal. Jalur non penal yaitu dengan cara : 

a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di 

dalamnya penerapan sanki administrative dan sanksi perdata. 

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment).



45 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan padmetode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan 

masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu : 
27

 

1. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan 

dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori 

yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang 

ada.Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek 

penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan 

menemukan fakta tersebut. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 
28

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisioner pada masyarakat 

dan instansi terkait. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umunya data sekunder dalam 

keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder terdiri 

dari 3 bahan hukum yaitu : 

a. Bahan hukum primer : 

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah 

dasar,   peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini bersumber dari : 

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 

2016 perbaharuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  perbaharuan 

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 
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tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia 

4. Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

 

b. Bahan hukum sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, 

buku-buku literatur,makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta 

ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet. 

 

c. Bahan hukum tersier 

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel , majalah, 

jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

C. Penentuan Narasumber   

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau 

menjadi sumber informasi. 
29

 Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak :  

1. Penyidik Polres Metro                           : 1 orang 

2. Pihak TK                                               : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana UNILA : 1 orang  

                                                                                            _________________+ 

Jumlah : 3 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Prosedur pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut : 

a) Studi Pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, 

yangberhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau 

informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan 

data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. 

 

b) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narsumber. 

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang 

sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis,berantai dan 

berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada 

terjawabnya permasalahan penelitian ini. 

 

3. Pengolahan Data 

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi : 
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a. Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan di teliti 

kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan 

pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan 

data.  

b. Interpretasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan 

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan 

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. 

E. Analisis Data  

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban 

dari permasalahan. Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari 

penelitian,  selanjutnya 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.Dilanjutkan  dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara 

berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik 

menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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V. PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak 

pidana pencabulan oleh penjaga sekolah meliputi : Upaya rehabilitasi, 

diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan 

memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut agar anak dapat 

kembali seperti sediakala di masyarakat; Upaya perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi 

yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tersebut; Pemberian 

jaminan keselamatan bagi anak sebagai murid TK korban pencabulan oleh 

penjaga sekolahnya, baik fisik , mental, maupun sosial. Serta dari pihak 

polres khususnya dibidang PPA merangkul setiap anak korban pencabulan. 

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, kita tahu jika dirumah anak dalam 

pengawasan orangtua , dan jika disekolah anak dalam pengawasan guru. 

Tidak seharusnya anak yang menuntut ilmu disekolah tetapi menjadi korban 
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tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolahnya sendiri, penjaga sekolah  

yang semestinya mengawasi anak di TK tersebut. Berikan sarana dan fasilitas 

yang memadai agar  pengawasan dari pihak sekolah dan orangtua masing-

masing berjalan dengan efektif. 

B. Saran 

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara tepat dan cepat , 

anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, 

terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak 

pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai murid TK harus dimiliki oleh 

setiap aparat penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan 

sekitar, sehingga peluang untuk penjaga sekolah melakukan tindak pidana 

pencabulan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. 

 2. Hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk 

pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

pencabulan. Aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan 

menemui kendala karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai tidak dapat 

berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan 

semestinya.  
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