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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak 

 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
14

 

 

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak sebagai generasi penerus dan 

pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan 

hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
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Poerwadarminta WJS, Op.Cit. hlm.11. 
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Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,anak juga 

mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,anak pada 

hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan 

mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.
15

 

 

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian 

seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak 

khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang 

berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum 

positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak 

tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.  

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

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 

menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 

korban adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun yang 
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Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,  Balai Pustaka, 1988, hlm.30 
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mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 

menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

 

2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan 

hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan 

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oelh 

PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan 

sebagai berikut : 

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam : 
16

 

1. bidang hukum publik 

2. bidang hukum keperdataan 
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Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 1990, hlm.20. 
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b. Perlindungan non yuridis yang meliputi : 

1. bidang sosial  

2. bidang kesehatan 

3. bidang kependidikan 

 

3. Perlindungan Anak 

 

Perlindungan anak adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia 

berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945. 
17

Upaya-upaya perlindungan 

anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal 

bagi pembangunan bangsa dan negara. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan 

bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus 

demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 

sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 

(delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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 Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1. 
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Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak 

berdasarkan asas-asas yaitu: 

a. Nondiskriminasi; 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

 

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga 

perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, 

demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib 

mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan 

dirinya.  Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk 

memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kemban dirinya, dan 

perlindungan bagi dirinya. 

 

B. Hak dan Kewajiban Anak 

 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. 

Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun 

mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam 

Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. 
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Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang 

saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, 

dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam 

pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana 

perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan 

yang diharapkan.
18

 

 

Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal 

memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan 

sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan 

yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan 

kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang 

membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.
19

 

 

C. Tinjauan Umum tentang Korban dan Pelaku Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Korban Tindak Pidana 

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa 

korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan 

atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. 
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Yudha Eka,Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia,www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses 

pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB. 
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Nashriana, Op.Cit, hlm.12. 
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Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan 

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. 
20

 

 

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-

sumber lain antara lain sebagai berikut: 

a) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang 

dirugikan.
21

 

b) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang 

yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun. 

c) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
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2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 

memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas 

kejahatan.
22

 Kedudukan pelaku (pleger) dalam Pasal 55 KUHP, janggal karena 

pelaku bertangggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami: 

a. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi pleger 

masuk didalamnya 

b. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat. 

 

D. Tindak Pidana Pedofilia 

 

1.  Pengertian Tindak Pidana 

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana 

itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tentang tindak 

pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Secara umum 

pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya 

asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP yaitu, “nullum dellictum 

nulla poena sine previa legepoenali”, yang artinya “tiada suatu perbuatan tindak 

pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih 

dahulu”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan 

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. 

23
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Teguh Prasetyo, Op.Cit. 
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a) Menurut Moeljanto 

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan 

diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
24

 

b) Menurut Bambang Poernomo 

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 

dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut”. 
25

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang 

dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum 

atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 

pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan 

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau 

orang yang menimbulkan kejadian tersebut.  

 

Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan 

demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan 

pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan 

larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara 

kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan 

yang erat pula. 
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Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, 

berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap 

apabila tersusun sebagai berikut:“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
26

 

 

2. Pengertian Pedofilia 

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, Phedo yang berarti anak kecil dan phile 

yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia merupakan suatu bentuk 

penyimpangan seksual yang disebut juga dengan parafilia. Penderita pedofilia ini 

memiliki perilaku menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai 

obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya.
27

 

 

Pedofilia adalah perilaku seksual menyimpang yang dapat berupa khayalan yang 

merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan 

kuat berupa aktifitas seksual dengan anak prapubertas atau anak-anak (berusia 13 

atau kurang). Dalam bidang kesehatan, pedofilia diartikan sebagai kelainan 

seksual berupa hasrat ataupun fantasi seksual yang melibatkan anak di bawah 

umur, orang dengan pedofilia umurnya diatas 16 (enam belas) tahun, sedangkan 

anak yang menjadi korban berumur 13 (tiga belas) tahun atau lebih muda (anak 

prapubertas).
28
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Pedofilia ini termasuk dalam pelecehan seksual, hanya saja pedofilia dilakukan 

pada anak-anak di bawah umur. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam 

KUHP. Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); 

Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabuk dengan orang yang pingsan, di 

bawah umur (Pasal 290); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih 

belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Pegawai Negeri. Dokter, Guru, Pegawai, 

Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, 

lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan 

ke dalamnya (Pasal 294 KUHP). 

 

Beberapa faktor penyebab maraknya pedofilia :
29

 

a) Maraknya pornografi di Indonesia bukan hanya melaui film-film, tetapi 

melalui internet sehingga mengakibatkan maraknya penyimpangan penyaluran 

sekual. 

b) Sangat terbukanya Indonesia dengan yang namanya liberal-liberal. Jadi, 

liberal-liberal inilah yang memberikan kesempatan kepada mereka-mereka 

untuk melakukan segaa tindakan yang tidak dibenarkan, baik itu secara hukum 

negara maupun hukum agama. 

c) Rendahnya karakter bangsa. Karena pendidikan agama yang kurang 

diperhatikan. Sehingga anak-anak sedemikian bebasnya tidak terkandali oleh 

orang tua. 

d) Hukum yang berlaku di Indonesia sangat lemah ketika melihat pelanggaran 

seksual yang marak terjadi. 

 

 

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya pedofilia perlu ditingkatkan. 

Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-

anak mereka agar tidak menjadi mangsa penderita pedofilia. Orang-orang terdekat 

dengan keluarga juga harus diwaspadai karena pelaku pedofilia adalah orang yang 

telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak-anak mengalami 
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perubahan perilaku, hendaknya orangtua peka dan dapat berkomunikasi dengan 

anak sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dihadapi anak. 

 

E. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pedofilia 

 

Kasus yang rentan terjadi pada anak-anak yaitu pelecehan seksual. Dan yang 

sedang marak terjadi saat ini adalah kasus pedofilia. Dimana anak sebagai korban 

dari pelaku pedofilia tersebut. Contoh kasus yang terjadi adalah pada kasus 

Jakarta International School atau JIS yang telah menjadikan anak-anak sebagai 

korbannya. Sangat disayangkan bahwa pelaku dari kejahatan tersebut adalah 

orang yang berada atau bekerja di dalam sekolah tersebut. Hal ini yang membuat 

masyarakat resah karena sekolah yang bertaraf internasional tersebut ternyata 

pengamanannya masih sangat kurang. Sehingga banyak orang tua yang khawatir 

tentang pelayanan dan keamanan terhadap anak-anaknya.  

 

Kasus pedofilia ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya di sekolah JIS tersebut. 

Tetapi kasus pedofilia baru terungkap pada tahun 2014.  Kenyataan-kenyataan ini 

yang seharusnya lebih diperhatikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan beberapa pihak terkait agar pendampingan dan perlindungan 

terhadap anak dapat dilakukan dengan baik, sehingga anak sebagai generasi 

penerus bangsa dapat menjalani kehidupan yang seharusnya dan mendapatkan 

hak-haknya secara utuh. 

 

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan 

berbagai permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara 

perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya 
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menjadi tanggungjawab bersama antar kita. Apabila kita mau mengetahui adanya, 

terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka 

kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran 

penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.
30

 

 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa dalam 

pengembangan kegiatan perlindungan anak seharusnya lebih diwaspadai dengan 

khususnya bagi para orang tua dan juga harus sadar adanya akibat yang sama 

sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena 

pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak 

bertanggungjawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, dapat diusahakan 

adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. 

Serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu 

sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan 

berbagai penyimpangan negatif yang lain.  
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