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                               Arief satria wibowo 

ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP 

ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KALIANDA 

 

OLEH 

ARIEF SATRIA WIBOWO 

Sesuai dengan perkembangan zaman kerap sekali terjadi kejahatan pemerkosaan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kandung dan tetangga, itu terjadi karena 

ada faktor penyebabnya antara lain karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan 

oleh orang tua, terpengaruh oleh pergaulan lingkungan sekitar, perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup serta 

adanya kesempatan yang diperoleh oleh seseorang tersebut. Permasalahan adalah apa 

saja faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak dan bagaimanakah 

upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemerkosaan tersebut. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara 

wawancara serta data sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan 

pngolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan 

penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut 

dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permaslahan yang ada. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu, faktor penyebab seseorang melakukan 

kejahatan pemerkosaan terhadap anak yaitu karena faktor lingkungan 

pergaulan,keluarga serta perkembangan zaman (kemajuan teknologi). Upaya 

penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan seseorang adalah tindakan 

preventif dengan cara non penal artinya mengupayakan mengenal diri dan 

menanamkan kepercayaan pada diri dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, 

potensi, dan menyalurkan pada aktifitas positif dalam mengisi waktu luang dan 

tindakan represif dengan cara penal artinya yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana sebagaimana dalam contoh dua 

kasus yang sudah sampai putusan dengan hukuman maksimal 13 tahun dan 15 tahun 

antara lain dengan cara penyuluhan ke masyarakat agar menjaga dan memperhatikan 

pergaulan seseorang supaya prilaku dalam lingkungan masyarakat tidak menyimpang. 
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Saran, untuk mengurangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap anak yaitu dari pihak keluarga, upaya pemerintah dan juga upaya 

lingkungan masyarakat memang harus lebih di efektifkan lagi. Setidaknya untuk 

meminimalisasir kejahatan terhadap anak, peningkatan ke efektifan kerja para aparat 

penegak hukum perlu ditingkatkan kembali, dalam menangani perkara anak perlu ada 

hal hal yang harus di perhatikan, seperti pemberian sanksi yang ada batasan. Hakim 

yang berperan dalam menyelesaikan kasus perkara pemerkosaan terhadap anak inipun 

dalam memvonis dan memberikan hukuman yang sesuai. Karena seseorang yang 

melakukan kejahatan terhadap anak ini sangat kejam dan harus mendapatkan 

hukuman yang sesuai. 

Kata kunci : Kriminologis, Pemerkosaan, Anak. 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga 

setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. 

Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap 

anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

Anak adalah mahluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang 

lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir 

dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat 

mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan mahluk sosial, 

perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat 

bagi perkembangannya.1 

 

                                                           
1Angger Sigit dan Fuandy, Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm 1. 
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Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk 

menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan 

terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, 

psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak 

tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui 

bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk 

memberi tahu anaknya.2 

 

Demi mencapai pembangunan disemua bidang, pergeseran pola masyarakat dari 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, serta tekanan arus 

globalisasi/informasi yang diperkuat dengan krisis ekonomi, sosial dan politik. 

Selain itu membawa kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat juga 

telah menimbulkan berbagai masalah. 

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur 

ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan 

kekerasan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk 

mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus 

persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama 

yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di 

pengadilan. 

 

Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (Criminal Justice 

Sistem) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena 

                                                           
2Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm.13 
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putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih 

apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan 

reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah 

relatif tergantung dari mana kita memandangnya.3 Sebagaimana diketahui bahwa 

tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, pada 

dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). 

Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian 

pidana.  

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun 

untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt).4 

 

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai 

sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana. 

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan 

memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. 

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 

289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam 

                                                           
3Hukum Indo,”Criminal Justice System”,http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminal-

justice-system-materi-kuliah.html?m=1, diakses tanggal 21 oktober 2016 pukul 23.17 WIB. 
4Artonang, “Pengertian Tindak Pidana”,http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-

tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1,diakses tanggal 21 oktober 2016 pukul 23.45.WIB. 
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karena melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas 

tahun”. 

 

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh seseorang, 

karena suatu kejahatan terjadi disertai penyebab yang membuat seseorang tersebut 

melakukan suatu kejahatan antara lain, adanya pengaruh dari dalam diri seseorang 

yang mengakibatkan orang tersebut berbuat jahat, kemudian lingkungan tempat 

tinggal seseorang tersebut yang membentuk karakter diri seseorag tersebut 

menjadi baik atau jahat,tidak hanya itu faktor ekonomi seseorang yang kekurang 

dari segi materil akan membuat seseorang untuk melakukan perbuatan jahat juga, 

pendidikan yang rendah akan membuat pola berfikir seseorang untuk 

berbuat,selain itu dengan mudahnya untuk mengakses video porno dan pengaruh 

budaya asing yang masuk indonesia tanpa disaring oleh masyarakat, tidak hanya 

diperkotaan tetapi juga hingga kedesa-desa yang juga dapat menjadi faktor 

pendorong timbulnya kejahatan seksual, karena saat ini kejahatan seksual 

terhadap anak tidak lagi memonopoli masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi di 

pedesaan yang jauh dari keramaian kota.  

 

Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, 

bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para tokoh biologis dan 

psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para 

tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam 

kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, 

kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. 
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Di bawah ini adalah daftar kasus kejahatan yang terjadi dalam wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Kalianda. 

 

Berikut Tabel Kasus kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Kalianda : 

 

Sumber : Reserse Kriminal Polres Kalianda Lampung Selatan,Tahun 2015-2016. 

 

Kurangnya pengawasan dari orang tua, kesibukan orang tua mencari nafkah juga 

bisa jadi penyebab, mengapa anak rentan menjadi korban kejahatan seksual sepe 

rti persetubuhan sehingga anak kehilangan kendali hingga anak tidak menyadari 

bahaya yang mengintainya dan akibat apa yang dapat terjadi bila dirinya menjadi 

korban persetubuhan. 

 

Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu “setiap orang 

yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan denganya 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)”. 

NO 
JENIS KASUS 

TAHUN Penanggulangan 

Hukum 2015 2016 

1.  Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah 

Umur 

9 17 PN 

2.  Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah 

Umur  

10 10 PN 

3.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 15 13 PN 

4.  Perzinahan 1 2 PN 

5.  Penganiyaan Anak 2 4 PN 

6.  Penelantaran keluarga 4 1 PN 

 JUMLAH 41 47 PN 
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Anak menjadi korban dari  kejahatan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis 

kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial menjadi 

korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang dimasyarakat. 

Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih 

dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, 

lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan.5 

 

Masalah yang ditimbulkan antara lain terjadinya pergeseran nilai moral, 

kesenjangan keadaan sosial ekonomi, proporsi penduduk miskin yang makin 

besar, angka pengangguran yang makin tinggi, serta berbagai masalah sosial lain 

sementara pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup makin sulit dilakukan. 

Kondisi ini mendukung peningkatan tindak kekerasan seksual maupun 

persetubuhan, terutama golongan yang dianggap lemah dan rentan yaitu anak-

anak. Begitu juga dengan tindak persetubuhan  terhadap anak sangat potensial 

menjadi korban kejahatan seksual tanpa memandang usia, status sosial, atau 

bangsa.  

 

Tindak persetubuhan dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak manusiawi 

berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa dikehendaki dan umumnya 

dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa 

anak untuk melakukan peretubuhan. 

 

Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan seperti 

persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak. Anak 

                                                           
5John Dirk Pasalbessy,”Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, 

http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-

anak,diakses tanggal 24 oktober   2016 pukul 02.00.WIB. 
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yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang 

mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya 

anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas perlindungan dari berbagai 

macam kekerasan. 

Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik maupun mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  

 

Upaya perlindangan anak tersebut harus dilakukan sedini mungkin dan dalam 

pelaksanaannya perlu peran serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan 

anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga pendidikan. Dengan demikian 

orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan 

memelihara anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. 

 

Pemerintah dan negarapun bertanggungjawab mendukung perlindungan anak 

dengan menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak agar pertumbuhan dan 

perkembangannya dapat optimal dan terarah. Sama halnya dengan upaya 

penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, yang  harus dilakukan secara 

konsekwen dan berkelanjutan khususnya kepada aparat penegak hukum dan 

masyarakat yang sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menanggulangi 

kejahatan seksual terhadap anak. Penulis menggunakan 2 (dua) sampel putusan 
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dari Pengadilan Negeri Kalianda sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, 

yang berbunyi sebagai berikut:  

Menyatakan terdakwa CARMADI Bin SALAMUN (Alm) bersalah melakukan 

tindak pidana “Melakukan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara 

berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 

tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dijatuhkan Pidana penjara selama 15 (lima 

belas) tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanannya telah 

dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

PutusanNomor : 381/ Pid.Sus / 2015 / PN-Kla.6 

 

Menyatakan terdakwa SUNARI Bin HANAFI bersalah melakukan tindakpidana“ 

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 

secara berlanjut”. Dijatuhkan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dengan 

dikurangi seluruhnya dengan masa penahanannya telah dijalani dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulankurungan.PutusanNomor : 362 / Pid.Sus / 2015 / 

PN.Kla.7 

 

Berdasrkan paparan latar belakang di atas maka Penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan 

                                                           
6PutusanNomor :381/Pid.Sus/2015/PN-Kla 
7PutusanNomor :362/Pid.Sus/2015/PN-Kla 
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Pemerkosaan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi kasus putusan Nomor: 

381/Pid.Sus/2015/PN-Kla dan Putusan Nomor: 362/Pid.Sus /2015/PN-Kla) 

 

B. RumusanMasalah dan Ruang lingkup 

 

1. RumusanMasalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan 

pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Kalianda? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan 

pemerkosaan terhadap anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Kalianda? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan Permasalahan tersebut maka ruang lingkup permasalahan 

penelitian ini adalah kajian hukum pidana berdasarkan kriminologi, khususnya 

yang berkaitan dengan penyebab kejahatan pemerkosaan terhadap anak, 

penanggulangan  kejahatan perkosaan terhadap anak. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan perkosaan terhadap anak 

di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda. 

 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang 

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda . 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya 

hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk 

mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan perkosaan 

terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Setiap penelitian akan ada kerangka teori yang menjadi kerangka acuan dan 

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.8 

 

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal) 

 

Faktor penyebab (causes) diimplikasikan kapanpun istilah seperti 

menentukan (determine), mempengaruhi (influence), menghasilkan (effect) 

memasuki wacana teoritis. Pengertian sederhana dari konsep penyebab 

yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-

kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan 

tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang 

mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.9 Adapun 

yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah: 

 

1) Faktor Kejiwaan  

 

Secara psikologis jelas kejahatan adalah prilaku manusia yang 

berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu 

yang bersangkutan, yang nama prilaku tersebut tidak selaras dengan 

kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup 

                                                           
8Soerdjono Soekanto. 1986  Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta.hlm.125 
9 Djoko Prakoso. Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia. Jakarta. Aksara 

Persada Indonesia,1988,Hlm.144 
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yang bersangkutan.10 Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan 

perbuatan kejahatan yang di perbuatnya, meski tidak semua kejahatan 

dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan 

kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan 

atau faktor psikologisnya. 

 

2) Faktor Lingkungan  

 

Teori Lambroso yang mengemukakan bahwa penyebab kejahatan 

disebabkan oleh faktor biologis menuai banyak kritik, hal tersebut 

banyak diperdengungkan di Prancis. Salah satu pioneer dalam reaksi 

penolakan teori Lambroso adalah A. Lassage dan L. Manouvier, 

keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya 

kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling 

manusia. 11 

 

Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan 

faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan di 

sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat 

dalam tindakan criminal.12 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Tina Asmarawati, Hukum dan Psikiatri, yoyakarta: Depublish,2013 hlm.109. 
11 Stepham Hurwits dan Karl O. Christiansen, Criminology: The New and Completely 

Revised Edition of the standard Scandinavian Study, Amerika: George Allen dan Unwin Publisher, 

1983 , hlm.27. 
12 Yesmil Anwar dan Adang.Pembaharuan Hukum Pidana ,Jakarta. Grasindo .2008 

.hlm.212. 
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3) Faktor Ekonomi  

 

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan 

menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran dan 

situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam 

aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu 

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.13 Edwin Sutherland14 

menyatakan suatu mazhab kartograpik yang berpendapat bahwa 

kejahatan disebkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat 

kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sisim 

ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga 

menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai 

macam bentuk kejahatan.15 

 

4) Faktor Pendidikan  

 

Ada beberapa alasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki 

dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literature sosio-ekonomi, ada 

beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap 

kebiasaan kriminal individu.Lochner dan Freinstein mendiskusikan 

alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau 

bertambahnya mutu suatu kejahatan.16  

                                                           
13 Frederic Lemieux, Grath Den Leyer, Dilip K Das, Economic Development,crime,and 

Policing:Global perspectives, Amerika Serikat(US):  Crc Perss.2015.hlm.252. 
14 Edwin H.Sutherland dan Donald R Cersey, Principle of Criminology,Six Edition,New 

York: J.B. Lppincot,1960,hlm 56. 
15 Yesmil Anwar dan Adang. Ibid.hlm.212. 
16 Suncica Vujic, Econometric Studies to the economic and Social Factors of Crime, 

Ansterdam: Rozenberg Publisher,2009,hlm.104. 
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Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau 

menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat. Hal tersebut oleh 

Tauchen yang menguji antara pekerjaan,pendidikan,dan kejahatan pada 

kelompok pemuda yang tinggal di Philladelpia antara umur 10 

(sepuluh) dan 18 (delapan belas) tahun. 

 

5) Faktor Teknologi  

 

Kemajuan teknologi informasi ternyata juga menuai suatu masalah 

besar. Kecanggihannya masih belum bisa membawanya lari jauh dari 

penyakit sosial, justru penyakit tersebut secara pasti telah menjadi 

bagian dari sisi kecanggihannya. Perkembangan teknologi dan 

informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupasn sehari-

hari,namun dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi 

tidak dapat kita hindari.  

 

b. Teori Penanggulangan Kejahatan 

 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu 

Preventif (mencegah sebelum Terjadinya Kejahatan) dan Represif (usaha 

sesudah terjadinya kejahatan).17 masalah-masalah tersebut antara lain : 

 

1) Masalah Preventif (Pencegahan) 

 

Tindakan prefentif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. 

Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan 

                                                           
17 Firganefi dan Deni Achmad.2015 Pengantar Kriminologi dan Viktimologi.Bandar Lampung.Bp 

Justice Publisher.hlm 63. 
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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.18 

 

2) Masalah Tindakan Represif 

 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah 

dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat 

dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. 

 

3) Tindakan Kuratif 

 

Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif 

dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan 

kejahatan. Untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif 

itu, menurut hemat kami, merupakan segi lain dari tindakan represif, 

dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang 

melakukan kejahatan.19 

 

2. Konseptual  

 

Menurut Soerdjono Soekanto pengertian kerangka konsep adalah kerangka 

yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

                                                           
18A. Qirom Samsudin. M, Sumaryo E. Kejahatan Anak suatu tinjauan dari segi 

psikologis dan Hukum.Liberti.1985. Yogyakarta.hlm. 46 
19Sudarto,1986. Kapita Selekta Hukum Pidana.Alumni. Bandung.hlm. 113 
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merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin 

diketahui.20 

a. Analisis  

 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkara dan sebagainya 

 

b. Kriminologis  

 

Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara 

menanggulangi kejahatan. 

 

c. Kejahatan  

Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, 

kebiasaan,kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ,sedangkan kejahatan 

secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa).21 Kejahatan 

suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang 

tidak disukai oleh masyarakat.22 

 

d. Perkosaan  

 

Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP 

pada buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) pada Pasal 

                                                           
20Soekanto,Soerdjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum.UI Pers. Jakarta.  hlm.232 

21 Achmad Deni dan Firganefi,Pengantar Kriminologi dan Viktimologi,Bandar Lampung,Justice 

Publisher.2016. hlm 20 
22 Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta. Kencana, 2013. 

hlm.12 
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285 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut ada empat unsur yang harus 

dipenuhi pada delik perkosaan yaitu : 

1. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan 

2. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya 

3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan 

4. Terjadinya persetubuhan 

 

e. Anak  

 

Anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang 

disebabkan tindak pidana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

I. Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan 

yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan 

pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai istilah, pengertian, unsur-
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unsur dan jenis tindak pidana. Pengertian, unsur-unsur dan bentuk 

persetubuhan, modus operandi, akibat tindak pidana persetubuhan, dasar 

hukum penindakan tindak pidana persetubuhan. 

 

III. Metode Penelitian 

 

Menguraikan metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu 

pembahasan tentang analisis kriminologis pidana terhadap pelaku tindak 

pidana persetubuhan dengan anak yang berada dibawah perlindungannya 

secara berlanjut. 

 

V. Penutup 

 

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran dan kesimpulan yang 

dapat membantu serta bagi pihak-pihak yang memerlukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Kriminologi 

 

Dipandang dari sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian 

kriminologi dapat dilihat dari dua sudut yaitu pengertian kriminologi dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari 

kejahatan artinya kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang melakukannya, 

kriminologi dalam arti luas adalah meliputi kriminologi dalam arti sempit, 

kriminalistik dan patologi.23 

 

Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata 

yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan dan logos berarti ilmu 

pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan.24 Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi 

tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah : 

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi 

didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya 

merupakan bahan penilitian ahli kriminologi. 

                                                           
23TopoSantoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .2001 

Hlm. 9 
24Firganefi dan Ahmad IrzalFardiansyah, Hukum dan Kriminalistik,BP.Justice Publisher. 

Bandar  Lampung.2014.Hlm.24 
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2. Faktor faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya 

kejahatan.  

 

Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti 

mencakup seluruh gejala patologi social, seperti pelacuran, narkotika, korupsi, 

pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala gejala kejahatan 

meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut. 

 

Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu 

ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan 

menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang 

berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-

duanya.25 

 

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H. 

Sutherland dan Donal R. Cressey : bertolak dari pandangan bahwa kriminologi 

adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social, 

mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses 

pembuatan hukum.26 

 

B. Pengertian Anak 

 

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan 

                                                           
25B.Simanjuntak.Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial. Tarsito. Bandung 1975.hlm.5 
26Mulyana. W. Kusuma. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Armico. Bandung.1984.hlm.3 



21 
 

perlindungan dalam ranga menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.Menurut Agung 

Wahyono dan Siti “Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan 

akibat hukum. Dalam hukum perdata hukum ini berpangkal dari hak dan 

kewajiban seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, dan 

penyangkalan anak sah, perwalian pendewasaan, pengangkatan anak, dan lain-

lain”.  

 

Pengertian anak saat ini dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan 

tertentu sehingga akan menentukan batasan usia seseorang yang disebut anak 

menjadi sangat beragam. Misalnya istilah atau pengertian Anak, dalam UUPA 

diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagaai berikut: 

“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”. 

Ketentuan-ketentuan Pasal selanjutnya ada istilah “anak” , maka 

pengertiannya mengacu pada pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu 

dijelaskan kembali yang dimaksud dengan anak. Jadi Ketentuan Umum ini 

bertujuan untuk efisiensi berbahasa, tidak perlu selalu mengulang-ulang 

pengertian yang sama artinya. 

 

Pengertian anak dalam hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan 

dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 

sebagai berikut : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang 

ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan 

agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak menjadi rasional 
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dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari 

Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal. 

 

Menurut Maulana Hasan dan Wadong pada hakikatnya kedudukan atau status 

anak dalam hukum  pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut : 

1. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban pidana, 

2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak yang 

timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud 

untuk mensejahterakan anak, 

3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapat proses perbaikan mental spiritual 

akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri, 

4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, 

5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana. 

 

C. Pengertian kejahatan perkosaan 

 

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu 

perbuatanyang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melanggar hukum “ Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan 

bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah 

pelanggaran.27 

 

Kejahatan adalah tidak lain bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh 

pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan 

                                                           
27Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.RinekaCipta. Jakarta. 1933.hlm.71-73 
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kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah 

suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.28 

 

Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan 

adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-

ikatan sosial (anti soosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman 

masyarakat. 

 

1. Pengertian Perkosaaan Secara Yuridis  

 

Istilah perkosaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda “verkracting”, 

oleh Wirjono Projodikuro  istilah ini dianggap kurang tepat menurutnya 

dalam Bahasa indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukan  

pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh” sedang diantara orang-orang 

Belanda istilah “verkracting”, sudah merata berarti “perkosaan untuk 

bersetubuh”. Dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana 

dari Pasal 285 KUHP ini harus disebut “perkosaan untuk bersetubuh”. 

 

Ditinjau dari segi yuridis perkosaan itu diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu 

sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau anacaman memaksa 

seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam 

melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”. 

 

 

 

 

                                                           
28Sahetapy, J.E danD.Marjdjono Reksodiputro.Paradoks dalam Kriminologi .Rajawali 

.Press. Jakarta.1988. Hlm.108 
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Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada 

delik perkosaaan yaitu : 

a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan. 

b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya 

c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan 

d. Terjadinya persetubuhan 

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tersebut berlaku secara 

komulatif artinya untuk dapat dikatakan melakukan suatu perkosaan harus 

memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam perkosaan hukum hanya 

mengatur perkosaan yang dilakukan oleh kekerasan atau ancaman 

kekerasan. Hal ini akan merugikan korban sebab pembuktian mengenai 

adanya ancaman kekerasan akan sangat sulit dibuktikan, karena secara fisik 

tidak tampak pada korban.29 

 

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap penggunaan 

tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga 

badan yang tidak terlalu ringan, yang dimaksud dengan pemakaian tenaga 

badan yang tidak terlalu ringan disini adalah penggunaan tenaga badan 

tersebut dapat membuat korban luka atau membuat korban tundukdengan 

keadaan fisik korban sudah tak memungkinkan lagi untuk melawan 

misalnya tenaga korban sudah habis untuk melawan pelaku.30 

 

                                                           
29Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
30Lamintang, P.A.F. 1990. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra AdityaBakti. 

Bandung. hlm.111 
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Selain itu dalam perkosaan unsur persetubuhan adalah unsur yang sangat 

sulit dibuktikan, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang 

berwenang, yang dinamakan dengan visum etrepertum. Secara kedokteran 

forensik persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi 

penetresi penis ke dalam vagina, penetresi tersebut dapat lengkap atau tidak 

lengkap dan dengan atau tidak disertai ejakulasi. 

 

Selanjutnya menurut Arest Hoge Raad Negri Belanda, tanggal 5 Februari 

1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan memasukkan 

kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang ada pada umumnya 

menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bila kemaluan laki-laki itu 

mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu 

apabila dalam peristiwa perkosaan telah agak lama masuknya kedalam 

kemaluan perempuan, air mani belum keluar. Hal ini belum merupakan 

perkosaan akan tetapi baru percobaan memperkosa.31 

 

2. Jenis-jenis Perkosaan 

 

Secara teoritis sebagian diantara dengan mempergunakan rumus hukum 

kriminologi membagi jenis-jenis perkosaan sebagai berikut : 

a. Sadistis rape, (perkosaan sadis), pada tipe ini seksualitas dan agresi 

berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan 

nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan 

                                                           
31Lamintang, P.A.F.1990. Dasar-dasarHukumPidana Indonesia. Citra AdityaBakti. 

Bandung. hlm.115 
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seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin 

dan tubuh korban. 

 

b. Anger rape, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 

menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram 

dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan 

objek terhadap si pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustasi-

frustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidup. 

 

c. Domination rape, yang terjadi ketika pelaku “unjuk gigi” atas 

kekuasaan dan superioritas korban terhadap korban. Tujuannya adalah 

penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memiliki secara 

seksual. 

 

d. Seductiv rape, yang terjadi pada situasi yang “merangsang” yang 

diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan 

bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh 

senggama.pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa 

wanita membutuh kan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan 

mempunyai rasa bersalah yang menyakut seks, atu pelaku 

berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang di 

inginkan. Tipe inilah yang sesungguhnya yang melahirkan apa yang di 

sebut “victim pricitated rap” , (perkosaan yang berlangsung dengan 

korban sebagai faktor pencetus). 
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e. Explotation rape,yang menunjuk kepada setiap kesempatan 

melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan 

memperoleh keuntungan daan kerawanan polisi wanita yang 

tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus 

wanita “diperkosa” suaminya, yang terjadi oleh karena hukum tidak 

memberikan perlindungan. Dengan demikian,perkosaan jenis ini lebih 

dikondisikan oleh ketidak merataan relatif dalam bidang sosial dan 

ekonomi. Posisi yang lemah pada wanita dalam keadaan itu 

mendorong untuk melakukan rasional, walaupun hal ini menyakitkan. 

variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas 

variable tersebut dikelompokan dalam tiga kelompok variable sesuai dengan 

sifatnya yaitu : 

 

1. Kelompok variabel karakteristik dan moral  

Kelompok ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi : 

a. Umur, 

b. Pendidikan, 

c. Kedudukan dalam rumah tangga, 

d. Ketaatan beribadah, dan 

e. Intensitas minum-minuman keras 

 

2. Kelompok variabel ekonomi  

a. Sumber pendapatan 

b. Rata-rata pendapatan, 

c. Beban tanggungan, dan 
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d. Kecukupan biaya hidup 

 

3. Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal dan pergaulan  

Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi : 

a. Teman pergaulan sehari-hari, 

b. Kebiasaan menghabiskan waktu, 

c. Intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan  

d. Keamanan lingkungan tempat tinggal. 

 

Suryono berpendapat faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditinjau 

dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dibagi atas: 

 

1) Seductive rape 

 

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi,dan ini 

bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru 

diantara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, 

teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaki sosial 

sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan. 

 

2) Sadistic rape 

 

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat 

kepuasaan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan 

kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ 

genetaliannya. 
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3) Anger rape 

 

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis 

ini biasanya disertai tindakan berutal secara fisik. Kepuasan seks bukan 

merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya. 

4) Domination rape 

 

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya pada korban. Kekerasan 

fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai 

korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya 

bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh 

majikan terhadap pembantunya. 

5) Exploitation rape  

 

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik 

secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan 

fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, 

perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipunn ada persetujuan, hal itu 

bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila 

dipecat dari pekerjannya. 
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D. Masalah Korban Kejahatan Perkosaan 

 

1. Korban kejahatan 

 

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 

menderita, lebih lanjut adalah individu atau kelompok baik swasta maupun 

pemerintah.32 

 

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang 

perorangan tetapi dapat juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, 

kelompok organisasi maupun negara. Perluasan pengertian subyek hukum 

tersebut karena perbuatan korban dan yang menjadi korban selalu manusia. 

 

2. Akibat yang Diderita Korban Kejahatan Perkosaan. 

 

Secara keseluruhan kerugian yang diserita korban tindak pidana atau 

kesejahteraan dapat mengakibatkan penderitaan. Secara umumnya kerugian 

yang diderita oleh korban sejahtera itu dapat dibedakan atau dibagi kedalam 

dua bagian, yaitu sebagian berikut : 

a. Kerugian materil yaitu kerugian yang diderita si korban dalam hal itu 

(materil) yang berupa penderitaan fisik, misalnya dalam hal ini 

kerusakan pada barang atau luka yang diderita oleh korban (luka 

memar, luka robekan) dan lain-lain.  

                                                           
32Gosita, Arif, 2004. Masalah Korban Kejahatan.  PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 

hlm.41 
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b. Kerugian immaterial yaitu kerugian yang sangat sulit diperkirakan 

secara material bahkan sagat sulit untuk disembuhkan sebab hal ini 

berkaitan dengan perasaan si korban. Misalnya kepercayaan diri si 

korban terutama terhadap korban kesejahteraan perkosaan, juga 

hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.33 

 

Akibat tindakan kejahatan perkosaan sangatlah kompleks, hal ini karena 

kejahatan perkosaan ini mempunyai akibat baik terhadap korban, 

keluarganya, masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang menanganinya. 

Khususnya bagi korban sendiri akan menyangkut aspek fisik, seperti luka 

memar, akibat pukulan atau bahkan mengancam jiwanya. Di samping itu 

trauma yang dialami korban kejahatan perkosaan sangatlah berat kondisi 

pasca perkosaan ini cukup membebani korban perkosaan untuk dapat 

bersosialisasi kembali dimasyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Haryantoyang 

meneliti keadaan korban kejahatan perkosaan pasca perkosaan, yaitu sebaggai 

berikut : 

a. Takut, cemas dan gelisah 

b. Merasa sedih dan reaksi-reaksi lain yang bercampur aduk 

c. Menyalahkan diri sendiri 

d. Menangis bila teringat  

e. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya 

f. Merasa tidak normal, kotor dan berdosa 

g. Merasa lelah tidak ada gairah dan tidak bisa tidur  

h. Selalu ingin muntah-muntah, perut dan vagina sakit 

                                                           
33Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. 

Bandung. hlm.79 
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i. Perasaan ingin bunuh diri 

 

Selanjutnya ada tiga kemungkinan dampak sosial psikologis yang diderita 

korban kejahat perkosaan yaitu : 

a. Akibat secara pisik disebabkan tidak hanya karena tindak perkosaan itu 

sendiri menyertainya seperti luka cakaran pada leher, memar sekujur 

tubuh 

b. Korban menderita gangguan jiwa dan mental hal ini terkait dengan 

kepercayaan yang berkembang dimasyarakat bahwa orang yang sudah 

tidak suci lagi itu sudah kotor dan akan dikucilkan dari pergaulan 

masyarakat. 

c. Terjadi penyakit kelamin dan kehamilan, penyakit kelamin yang paling 

banyak diderita adalah sphilis (gonornea) sedangkan pada kehamilan 

korban terpaksa menggugurkan kandungannya karena dipaksa orang tua 

ataupun karena korban merasa malu untuk mengandung anak tersebut. 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan,melaksanakan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengertian yang lebih 

luas penegakan hukum berarti kelangsungan perwujudan konsep-konsep yang 

abstrak menjadi nyata.Upaya penegakan hukum secara umum senantiasa di 

pengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat positif dan dapat juga bersifat 

negatif, tergantung dari isi faktor itu sendiri. 

 

Menurut pendapat soerjono soekanto,faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penegakan hukum itu sendiri dari : 
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1. Faktor Undang-undang (hukumnya itu sendiri) 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana ia tinggal dan hukum itu 

berlaku juga di terapkan 

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidupnya juga dalam 

masyarakat. 

 

Penyebab-penyebab yang mempengaruhi dalam kasus tersebut dalam penegakan 

hukum ini tercantum pada masyarakat sekarang, yang banyak memperdaya 

seseorang anak dibawah umur 18 tahun dengan memperbudak, dan melakukan 

perbuatan semena-mena untuk memanfaatkannya. Oleh sebab itu para penegak 

hukum melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku di indonesia yang 

tercantum dalam pasal dibawah ini: 

 

Pasal 81  

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakkukan persetubuhan dengannya ataau 

dengan orang lain, di 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). 

 

2) 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. 
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Pasal 82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, 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). 

 

Pasal 83 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri 

sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana 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). 

 

Tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal diatas dilakukan oleh korporasi, 

maka pidana dapat dijatuhka kepada pengurus dan atau korporasinya. Pidana yang 

dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda 

yang dijatuhkan di tambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing 

sebagaimana di masksud dalam ayat (1). 

F. Upaya Penanggulangan 

 

Menurut G. P Hoefnagel, dikutif oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan 

kejahatan diterapkan dengan cara : 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan 

lewat media massa 

 

Dalam hal penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang 

dewasa terhadap anak dilakukan upaya non penal yang merupakan upaya yang 
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bersifat preventif, yaitu pencegahan atau penangkalan perilaku menyimpang. Dan 

adanya upaya kuratif, yaitu tindakan pengobatan atau penyembuhan. Terdapat 

upya preventif yang dilakukan dengan langkah-langkah internal dan eksternal 

(konselor PKBI, Rachmat Cahya Aji). 

1. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara internal dan eksternal 

 

a. Secara internal, artinya mengupayakan melakukan pencegahan oleh diri 

anak itu sendiri, antara lain dengan cara meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengupayakan mengenalkan 

diri dan menanamkan kepercayaan diri dengan cara mengidentifikasi 

minat, bakat, potensi dan menyalurkan pada aktifitas positif dalam 

mengisi waktu luang. 

 

b. Secara eksternal adalah pencegahan yang dilakukan oleh pihak diluar 

diri anak antara lain oleh orang tua, lingkungan permainan 

(masyarakat), lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya. 

 

2. Upaya kuratif yaitu tindakan pengobatan atau penyembuhan bagi prilaku 

kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ini 

adalah: 

a. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan perkosaan 

atau perilaku menyimpang. 

b. Memberikan berbagai macam terapi penyembuhan yang dilakukan 

orang-orang ahli terhadap masalah prilaku perkosaan terhadap anak 

oleh orang dewasa. 
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c. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan 

konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan 

pengobatan medis dan terapi psikoanalisis bagi mereeka yang 

menderita gangguan kejiwaan. 
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III.METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai 

beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang 

berkenaan dengan permasalahn yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku 

pemerkosaan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah 

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini 

merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam 

kerangka penemuan-penemuan ilmiah. 

 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan 

atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa 
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pendapat, sikap dan prilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data adalah tempat darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini 

data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada 

penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu : 

 

1. Data Primer 

 

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

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi 

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan 

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda. 

 

2. Data Sekunder  

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan terhadap 

anak yang masih di bawah umur. 
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Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari : 

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

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

 

3.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media masa dan lain-lain. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri 

Kalianda, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dari populasi, penulis melakukan metode wawancara kepada 

responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili 

seluruh responden. 
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Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan 

metode proporsional purposive sampling, yaitu penarikannn sampel yang 

dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan 

sampel. 

 

Dalam Penelitian ini diambil responden sebanyak 4 orang, yaitu : 

1) Hakim Pengadilan Negeri Kalianda     : 2 Orang 

2) Jaksa PenuntutUmumPengadilanNegeriKalianda  : 2 orang 

3) Dosen HukumPidanaUniversitas Lampung    : 1 Orang 

4) Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan    : 2 Orang 

Jumlah        : 7 Orang   

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

 

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan 

baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan 

pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan 

hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan 

literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 
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b. Studi Lapangan (field research) 

 

Studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara 

menggunakan metode wawancara. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian 

dilakukan metode sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui 

apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai 

dengan penulisan yang akan dibahas. 

b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan 

secara sistematis. 

c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengkelompokkan masing-

masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga 

memperoleh pembahasan. 

 

E. Analisis Data  

 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi 

dari data yang diperoleh didalam penelitia. Kemudian hasil analisis tersebut 
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dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara imduktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulakan 

secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.  
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V.PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan atau 

permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan : 

 

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam dua kasus pemerkosaan terhadap 

anak kandung dan tetangga yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri 

kalianda yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern antara lain, 

faktor keluarga, hancurnya hubungan dalam suatu keluarga kurangnya 

landasan agama dan tidak ada disiplin diri. Kurangnya kesadaran pada diri 

seseorang tersebut. Faktor ekstern yaitu, faktor lingkungan pergaulan yang 

salah dan buruk dapat memicu seseorang berbuat hal yang tidak baik, faktor 

perkembangan zaman (kemajuan teknologi), yang menimbulkan keguncangan 

seseorang untuk menerima perubahan baru, kecanggihan alat elektronik yang 

dapat mudahnya mengakses segala bentuk produk asusila membuat seseorang 

dengan mudahnya tergiur untuk melakukan keahatan pemerkosaan . 

 

2. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak 

di wilayah hukum pengadilan negeri kalianda adalah dengan tindakan preventif 
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dengan cara non penal yaitu mengupayakan mengenal diri dan menanamkan 

kepercayaan pada diri dengan cara menyalurkan pada aktifitas positif dalam 

mengisi waktu luang juga dengan penyuluhan kelingkungan masyarakat serta 

sekolah-sekolah agar menjaga dan memperhatikan kegiatan atau prilaku 

seseorang agar tidak menyimpang. Tindakan Refrensif dengan cara penal dari 

dua kasus di atas yang sudah putusan dan mendapatkan hukuman maksimal 13 

tahun dan 15 tahun penjara artinya tindakan yang dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana antara lain 

dengan cara pemberian sanksi atau pidana. 

 

B. Saran  

 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum : 

1. Untuk mengurangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, 

upaya-upaya yang telah disebutkan seperti diatas tadi seperti upaya dari pihak 

keluarga, upaya pemerintah dan upaya lingkungan masyarakat memang harus 

lebih diefektifkan lagi, setidaknya untuk meminimalisir kejahatan terhadap 

anak. 

2. Peningkatan keefektifan kerja para aparat penegak hukum perlu ditingkatkan 

kembali. 

3. Dalam menangani perkara kejahatan terhadap anak perlu ada hal-hal yang 

diperhatikan, seperti pemberian sanksi yang maksimal. Hakim yang berperan 

dalam menyelesaikan perkara kejahatan pemerkosaan terhadap anakpun dalam 

memvonis dan memberikan hukuman harus memberikan hukuman yang 

maksimal harus dibedakan dengan vonis yang diberikan jika yang melakukan 
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kejahatan pemerkosaan adalah anak terhadap anak. Seseorang melakukan 

kesalahan tidak lepas dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi untuk 

melakukan perbuatan salah tersebut.  
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