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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam karakteristik etnis 

budaya, masyarakatnyapun memiliki keunikan masing-masing. Berbagai 

macam permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia juga sangat beragam 

dimulai dari masalah di dunia politik, ekonomi, budaya, hukum, sosial, dan 

sebagainya. Kasus kriminal seperti korupsi dan penyimpangan sosial menjadi 

perbincangan nomor satu di Indonesia, yang mana kasusnya tidak pernah 

berhenti menghiasi layar pemberitaan di berbagai media. 

Kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur 

menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia dan perlu mendapat perhatian 

khusus dari seluruh kalangan masyarakat. Lihat saja, pemberitaan media 

cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual terhadap anak dapat 

dijumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya juga cukup beragam. 

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual 

terhadap anak ini adalah telah terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial yang 

terjadi sehingga menimbulkan banyak masalah dikalangan masyarakat.   

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur 

paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada 
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tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain 

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya 

kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan 

tanpa kehadiran orang lain. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa 

banyak korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kejadian yang 

dialami kepada pihak berwajib, dikarenakan sulitnya mengungkap pelaku 

kejahatan tersebut. 

Tabel 1.  Data Anak Korban Kekerasan Tahun 2010-2012 
 

Tahun 
Jumlah Korban 

(orang) 

Jumlah Korban 

Kekerasan 

Seksual (%) 

Jumlah Korban 

Kekerasan 

Lainnya (%) 

2010 2426 42 58 

2011 2509 58 42 

2012 2367 48 52 

Sumber: Suradi, 2013 

Berdasarkan catatan akhir Komnas Perlindungan Anak tahun 2012 

terdapat 2.367 total anak yang mengalami kekerasan. Jumlah anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual yakni mencapai 48 persen dari total korban 

yang mengalami tindak kekerasan yaitu mencapai angka kurang lebih 1.136 

jiwa. Tampilan data kasus kekerasan seksual tersebut sudah sangat 

mengkhawatirkan, karena kasusnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar.  

Kasus seperti ini sudah banyak dijumpai pada kota-kota kecil di Indonesia, 

begitu juga terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  

Berdasarkan catatan akhir tahun 2013 yang di-release oleh Lembaga 

Advokasi Perempuan Anti Kekerasan (LSM DAMAR), terdapat 437 kasus 
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kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak 

(lampung.antaranews.com, 8/1). Pada konteks Provinsi Lampung, kasus 

kekerasan seksual terhadap anak sudah mulai meresahkan masyarakat. Kasus 

kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi pada wilayah yang 

mudah dijangkau saja, yakni sudah banyak dijumpai pada kabupaten baru 

yang ada di Provinsi Lampung, seperti Pringsewu. Kabupaten Pringsewu  

termasuk ke dalam Kabupaten yang masih muda di Provinsi Lampung, 

namun yang menjadi kekhawatiran adalah kasus kekerasan seksual terhadap 

anak kerap kali terjadi di daerah Kabupaten Pringsewu ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Tanggamus untuk kasus 

kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pringsewu sendiri cukup 

mengejutkan. Berdasarkan laporan yang masuk sejak tahun 2012 s.d 

September 2014 ini saja sudah terdapat kurang lebih 26 kasus kekerasan 

seksual yang dialami oleh anak yang terbagi dalam beberapa kecamatan di 

kabupaten Pringsewu. Bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di 

Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan yang 

paling banyak dijumpai kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini 

tentu menjadi persoalan yang penting untuk disoroti oleh pemerintah 

setempat. Perlu diketahui bahwa, Kecamatan Pringsewu merupakan daerah 

pusat pada Kabupaten Pringsewu, yang mana perlu mendapat perhatian 

khusus dari semua kalangan. 
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Tabel 2. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di   

Kabupaten Pringsewu 

 

Tahun Jumlah Kasus 

2012 5 

2013 9 

2014
*)

 12 

Total 26 
*)

 Data sampai September 2014. 

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, 2014 

 

Bila dilihat pada tampilan Tabel 2 di atas, maka frekuensi jumlah 

kasus untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2012 sampai 

dengan 2014 di Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan. Hampir lebih 

dari separuh jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat di 

Kabupaten Pringsewu, paling banyak terjadi di Kecamatan Pringsewu. 

Jumlah kasus yang ada di Kecamatan pringsewu rentang waktu sejak tahun 

2012 sampai dengan September 2014 sebanyak 15 kasus.  

Untuk beberapa kasus lainnya terbagi dibeberapa kecamatan lain yang 

ada di Kabupaten Pringsewu. Fenomena ini menarik untuk dicermati, hal ini 

dikarenakan Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan yang berada di 

pusat kota Pringsewu, untuk itu sudah seharusnya kasus kekerasan seksual 

tersebut segera dituntaskan agar tidak menimbulkan pencitraan yang buruk 

bagi Kecamatan Pringsewu sendiri. 

Lebih lanjut, Kecamatan Pringsewu menjadi tempat berbagai kegiatan 

besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kecamatan 

Pringsewu juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan. Dimana banyak 

masyarakat di luar daerah Kecamatan Pringsewu yang melanjutkan 



5 

 

pendidikan di Pringsewu. Untuk itu perlu kiranya menjaga nama baik 

Kecamatan Pringsewu, misalnya dengan cara mengurangi kasus tindak 

kekerasan seksual terhadap anak sehingga masyarakat yang memilih 

melanjutkan pendidikan di pringsewu tidak merasa resah. 

Hasil kajian mengenai kasus kekerasan seksual telah banyak 

dilakukan. Beberapa penelitian tersebut telah mengungkap perihal dampak 

yang dialami oleh para korban kekerasan seksual, diantaranya: 

     “Pada umumnya kekerasan seksual yang dialami korban 

menimbulkan pengalaman traumatis, perasaan buruk, ketakutan 

terhadap pelaku, sensitif terhadap sentuhan dan sebagainya.” (Illenia 

& Handadari, 2011:120). 

 

     “Tindak kekerasan terhadap anak akan berdampak negatif yakni 

kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwa anak akan 

terganggu dan akan dapat mengganggu proses perkembangan jiwa 

dan masa depannya.” (Pasalbessy, 2010:9). 

 

     “Dampak secara emosi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual 

merasa benci pada pelaku dan dirinya sendiri dan cenderung 

menyalahkan diri sendiri. Sedangkan dampak secara sosial adalah 

adanya masalah hubungan dengan lawan jenis dan cenderung 

memiliki persepsi negatif tentang diri sendiri dan orang lain.” (Sisca 

& Moningka, 2008:68). 

 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa bukan 

saja kasus kekerasan seksual yang menjadi permasalahan, yaitu yang lebih 

memprihatinkan adalah dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual 

yang dialami oleh korban tersebut. Terkait pada beberapa kutipan di atas, 

dampak yang ditimbulkan setelah mengalami kekerasan seksual tersebut 

adalah korban mengalami depresi ataupun trauma yang cukup lama. Selain 

itu, korban juga harus melakukan berbagai macam cara untuk memulihkan 
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keadaan diri mereka. Memulihkan seseorang dari apa yang telah ia alami 

tentu tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang. 

Selain itu perlu dilakukan usaha penanggulangan terhadap anak yang 

telah mengalami kekerasan seksual, diperlukan juga usaha untuk menghindari 

anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Usaha yang tepat untuk 

dilakukan adalah dibutuhkan strategi dari masyarakat untuk mencegah 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kekerasan seksual terhadap anak sangatlah memprihatinkan, betapa 

malang nasib anak yang mendapat perlakuan semacam itu. Kejadian yang 

menimpa anak-anak tersebut tidak hanya merusak masa depannya, tetapi juga 

korban kekerasan seksual ini dapat mengalami trauma yang berat dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan keadaan korban. 

Bila mengacu pada catatan kepolisian terkait kasus kekerasan seksual 

terhadap anak di Kecamatan Pringsewu, maka perlu mendapat perhatian 

khusus oleh berbagai pihak untuk mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan 

para aparat penegak hukum saja untuk menangani permasalahan tersebut. 

Diperlukan sikap peduli yang lebih dari kalangan masyarakat guna mencegah 

terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan tempat 

tinggal.  

Penelitian ini menelusuri lebih mendalam perihal rasa takut (fear) di 

kalangan masyarakat di Kecamatan Pringsewu ketika anak mereka menjadi 
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korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga berusaha 

mengungkap mekanisme coping yang diterapkan oleh masyarakat terkait 

kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka pertanyaan pada 

penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh rasa takut (fear) masyarakat 

terhadap mekanisme coping terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual 

terhadap anak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

rasa takut (fear) masyarakat terhadap mekanisme coping terkait dengan 

maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 

Penelitian ini dilihat dan dilandasi dengan terapan ilmu sosiologi 

kriminalitas yang coba mengungkapkan pengaruh rasa takut akan 

penyimpangan sosial yang dikhususkan pada kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. 

Sehingga secara sosiologis dapat diketahui tanggapan masyarakat 

terhadap tindak kekerasan seksual pada anak sebagai realitas sosial dan 

juga tambahan referensi bagi akademisi dan seluruh masyarakat agar dapat 

belajar dari hasil penelitian ini, sehingga bisa membantu dalam 
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memecahkan masalah-masalah tentang kekerasan seksual khususnya pada 

anak-anak di bawah umur. 

 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi kontribusi 

terkait kejahatan kekerasan seksual pada anak, yang belakangan ini 

semakin marak terjadi. Selain itu, seluruh masyarakat dihimbau menjadi 

lebih hati-hati dalam menjaga anak-anak di dalam setiap perkembangan 

mereka serta bermanfaat untuk menambah referensi bagi dinas sosial, 

LSM, ataupun peneliti yang akan mengangkat fenomena sosial yang sama. 

 

 

 

 

 

 


