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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Rasa Takut Menjadi Korban Kejahatan (Fear Of 

Crime) Tindak Kekerasan Seksual 

 

1. Tinjauan Tentang Fear Of Crime 

 

Perihal fear of crime telah dikemukakan oleh Crawford (2003) yang 

menunjukkan bahwa, sejak tahun 1970, kejahatan dan ketakutan tentang 

kejahatan telah datang untuk menempati arti baru dalam kehidupan sehari-

hari (Wynne, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut yang dialami 

seseorang akibat adanya ancaman kejahatan yang secara langsung 

menghantui tersebut sudah ada sejak lama dan dapat dialami oleh siapapun. 

Rasa takut yang timbul akibat ketakutan menjadi korban kejahatan tentu akan 

mempengaruhi perilaku dari seseorang. 

Kejahatan dari sudut pandang sosiologis, dipandang sebagai perbuatan 

yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat 

(Priyanto, 2012). Dimana norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan 

aturan yang mengingatkan masyarakat bahwa masyarakat terikat oleh norma 

dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Sehingga 

diharapkan penyimpangan sosial seperti kekerasan seksual terhadap anak 

seharusnya tidak terjadi yang mana akan memberikan dampak (impact) buruk 

bagi tumbuh kembang anak yang menjadi korban. 
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Tiga faktor yang mempengaruhi tingkat ketakutan terhadap kejahatan 

berdasarkan pemikiran dari Warr & Stafford (1983), lalu Killias dan Clerici 

(2000) dan terakhir Garofalo (1981), adalah:  

     “Seriusitas Kejahatan : 

1. Frekuensi kejahatan  

2. Motif pelaku dalam melakukan kejahatan  

3. Memungkinan ancaman kejahatan pada diri  

4. Jenis kejahatan yang paling serius dan berdampak pada kerugian 

fisik. 

Pengetahuan akan Kejahatan (Pengaruh pemberitaan media massa) 

1. Sumber pengetahuan akan kejahatan  

2. Sumber pengetahuan akan kejahatan yang serius  

3. Sumber pengetahuan akan kejahatan yang serius yang potensial 

mengancam dirinya  

4. Frekuensi memperoleh informasi dari sumber informasi  

Pengalaman Kejahatan (Pengalaman langsung dan tidak langsung) 

1. Pengalaman langsung viktimisasi  

2. Pengalaman tidak langsung viktimisasi  

3. Pengalaman melihat kejadian kejahatan” (Astuti, 2011:196). 

 

     “Perihal masalah fear of crime pada dasarnya terbentuk melalui 

proses yang cukup rumit yang dapat diragakan sebagai berikut 

yakni ketakutan pada kejahatan sebagai reaksi emosional warga 

masyarakat yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya atau 

rudapaksa badani, kejahatan sendiri dapat dibagi menjadi ketakutan 

aktual ketika ancaman kejahatan memang nyata oleh karena 

seseorang tinggal di kawasan kejahatan atau pernah mengalami 

kejahatan serta ketakutan antisipatif dalam pengertian ia merasa 

bahwa suatu ketika akan menderita sebagai korban kejahatan” 

(Kusumah, 1988:44). 

 

Rasa takut menjadi korban kejahatan pasti dapat dialami oleh 

siapapun dan dimana saja dan tidak mengenal golongan, apa lagi ditambah 

jika di daerah tempat tinggal banyak aksi kejahatan yang sangat meresahkan 

yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan dan bahkan sampai 

menggangu aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang tentang bahaya kejahatan yang mengancam keselamatan diri 
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seseorang maka akan semakin tinggi pula rasa takut yang dimiliki seseorang 

tersebut. 

Respon terhadap fear of crime itu sendiri yaitu perilaku menghindar 

dengan melakukan tindakan mengurangi risiko, misalnya: pindah tempat 

tinggal atau menjauhi situasi-situasi yang memungkinkan diri menjadi 

korban, dapat dikatakan bahwa fear of crime erat kaitannya dengan adanya 

perasaan terancam bahaya secara fisik (Kusumah, 1988) 

Berdasarkan kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

seseorang yang belum pernah mengalami tindak kejahatan saja mempunyai 

rasa takut yang cukup besar terhadap tindak kejahatan, apalagi seseorang 

yang telah mengalami tindak kejahatan tentu saja cenderung memiliki rasa 

takut yang lebih besar. Berdasarkan teori George Herbert Mead kemunculan 

perilaku individu bukan dalam bentuk satu kesatuan yang integral dalam diri 

manusia sebagai suatu entitas yang dibawa atau bawaan sejak lahir, namun 

perilaku individu terbentuk sebagai sebuah interaksi sosial individu dengan 

realitas sosial yang terjadi (Elbadiansyah & Umiarso, 2014). 

Teori perilaku yang dikembangkan tersebut mempengaruhi perilaku 

individu dalam menghadapi masalah realitas sosial yang terjadi di 

masyarakat. Perasaan takut yang dialami seseorang tersebut tentu akan 

timbul dan berdampak negatif bagi diri baik secara sosial ataupun secara 

psikologis. Bagi setiap orang keselamatan dan rasa aman merupakan bagian 

penting dalam kehidupan, atau dapat dikatakan bahwa rasa aman sangat 

dibutuhkan oleh semua masyarakat. 
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Jadi, fear of crime atau rasa takut terhadap kejahatan merupakan suatu 

perasaan cemas yang timbul dari seseorang, dikarenakan adanya ancaman  

yang sewaktu-waktu dapat dialami oleh seseorang tersebut yang akan 

membahayakan dirinya. Pada penelitian ini peneliti ingin mengukur tingkat 

fear of crime terhadap kejahatan, yang dalam kesempatan ini akan dilihat 

hubungan positif ataupun negatif (tinggi atau rendahnya) tingkat fear of 

crime menjadi korban kekerasan seksual terhadap Mekanisme coping yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

  

2. Penyebab Fear Of Crime 

Perihal penyebab rasa takut menjadi korban kejahatan, Lee (2007) 

mengungkapkan bahwa: 

     “argues that over the past four decades the fear of crime has become 

an increasingly significant concern for criminologists, 

victimologists, policy-makers, politicians, policing organisations, the 

media and the general public (Wyne, 2008:2). Terjemahan bebas: 

Bahwa selama empat dekade terakhir  ini rasa takut menjadi korban 

kejahatan  menjadi perhatian yang penting bagi  kriminolog, 

victimologists, pembuat kebijakan, politisi, organisasi kepolisian, 

media dan masyarakat umum”.  

 

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dapat menjumpai siapapun 

maka dari itu dirasa wajar jika timbul rasa takut pada diri seseorang yang 

tidak menutup kemungkinan dapat menjadi salah satu dari korban kejahatan 

tersebut. Realitas sosial kejahatan juga pada dasarnya dibangun melalui 

proses komunikasi, dimana media massa tidak jarang berperan untuk 

menjadi wahana dramatisasi kejahatan melalui penyajian berita kejahatan 

yang masih berakar pada budaya sensasionalisme (Kusumah, 1988). 
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Karakteristik sosial masyarakat  yang mempengaruhi informasi 

tentang kejahatan itu sendiri , yaitu didapat dari : 

1. Pengalaman langsung 

2. Komunikasi interpersonal 

3. Media massa. 

Dari pemaparan diatas, ternyata salah satu faktor yang mendukung 

timbulnya fear of crime pada diri seseorang adalah karakteristik sosial 

ekonomi yang dimiliki masing-masing orang tersebut. Dimana semakin 

tinggi usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan gaya hidup yang dimiliki 

seseorang maka akan semakin tinggi pula rasa takut menjadi korban 

kejahatan. Seseorang yang memiliki karakteristik di atas akan menerima 

banyak informasi dari berbagai kalangan ataupun media massa. Hal ini 

dikarenakan semakin luas koneksi/jaringan yang dimiliki seseorang maka 

akan semakin banyak informasi yang akan diterima, baik informasi yang 

sifatnya positif ataupun juga yang bersifat negatif.  

Dari informasi-informasi yang diterima seseorang inilah yang 

membuat seseorang semakin sadar akan bahaya yang dapat menjumpai 

seseorang dalam waktu yang tak terduga dan dimana saja. Namun demikian, 

orang-orang yang berasal dari lapisan atas cenderung terbebas dari 

gangguan kriminalitas, sebab mereka memiliki dana yang cukup untuk 

membayar “biaya keamanan” (Teamwork, 1999).  

Melalui uang yang dipunyai inilah sesorang mampu membayar satpam 

atau membeli alarm dan sistem pengaman lainnya untuk menghindarkan diri 
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menjadi korban kejahatan, sehingganya sedikit dapat mengurangi 

kecemasan akan menjadi korban dari kejahatan yang tidak diinginkan. 

Dimana salah satu penyebab dari timbulnya kejahatan itu sendiri adalah dari 

adanya kesempatan, dengan meminimalkan kesempatan seseorang untuk 

melakukan aksi kejahatan maka dengan sendirinya juga akan meminimalkan 

terjadinya kasus tindak kejahatan dalam bentuk kejahatan apapun. 

 

B. Tinjauan Tentang Mekanisme Coping 

Setiap tindak kejahatan tentu akan meresahkan setiap orang, untuk itu 

diperlukan upaya pencegahan untuk meminimalkan seseorang mengalami 

tindak kejahatan, yang pada penelitian ini dikhususkan pada kasus kekerasan 

seksual terhadap anak.  

     “Menurut Mac Arthur (1999) sebagai suatu strategi, mekanisme coping 

menjadi upaya khusus, baik behavioral maupun psikologis, yang 

digunakan individu untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau 

meminimalkan dampak kejadian yang menimbulkan kejahatan sehingga 

masyarakat dapat lebih tenang dalam menjalani aktivitas mereka” 

(Astuti, 2011:195).  

  

Mekanisme coping terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan bentuk strategi yang coba dilakukan untuk  

menghindari atau meminimalkan kekerasan seksual terhadap anak. 

Mekanisme coping menurut Riger & Gordon (1981) memaparkan:  

     a. Perlindungan Diri  

1. Meningkatkan kemampuan untuk melawan ancaman kejahatan  

2. Persiapan antisipatif untuk menghadapi pengunjung yang 

menimbulkan ancaman  

3. Persiapan antisipatif terhadap munculnya kejahatan saat pulang ke 

rumah  

     b. Penghindaran  
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1. Mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk dapat mengancam  

2. Secara aktual merealisasikan ancamannya kepada korban potensial  

     c. Pembatasan  

1. Mengisolasi diri dari bahaya dengan membatasi rutinitas  

2. Meminimalkan resiko dalam menghadapi bahaya (Astuti, 2011). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut di atas mekanisme coping tersebut dapat 

digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan kasus atau tindak 

kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan diri yang dapat dilakukan 

yaitu memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindar pada orang 

asing atau yang sekiranya tidak mereka kenal, tidak memperbolehkan orang 

lain khususnya yang tidak ia kenal untuk meraba ataupun memegang bagian 

vital pada tubuhnya.  

Selanjutnya memberi pemahaman kepada anak untuk berupaya 

menghindari orang yang tidak dikenal, yang berusaha mendekati anak 

tersebut demi meminimalkan resiko terjadinya tindak kekerasan seksual 

yang tidak diinginkan. Selain itu dapat juga dengan cara mengurangi 

aktivitas di luar rumah yang dirasa tidak terlalu penting dilakukan. Seperti 

ada pepatah mengatakan mencegah akan jauh lebih baik dari pada 

mengobati, begitupun dalam hal mencegah terjadinya seseorang menjadi 

korban dari berbagai bentuk kejahatan tentu akan jauh lebih baik.  

Bagaimanapun anak merupakan generasi penerus yang perlu 

mendapat perlindungan lebih baik oleh orang tua atau siapapun. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya 

juga sangat tergantung pada sistem moral seperti nilai-nilai normatif pada 

masyarakat. 
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Terkait dengan hal di atas, terdapat beragam mekanisme coping yang 

dapat dilakukan guna mengurangi ancaman. Astuti (2011) mencoba 

menggambarkan dua strategi mekanisme coping, yakni: 

     “Terdapat dua jenis mekanisme coping yang dapat digunakan untuk 

mengurangi ancaman, yakni (1) Emotion-Focused Coping, suatu 

usaha yang diarahkan untuk mengatasi, mengurangi atau 

menghilangkan ketegangan emosional yang timbul dari situasi 

ancaman atau bertahan terhadap tekanan emosi negatif yang 

dirasakan akibat masalah atau konflik yang dihadapi; serta (2) 

Problem-Focused Coping, segala tindakan yang diusahakan 

individu untuk mengatasi atau menanggulangi ancaman yang 

langsung diarahkan kepada penyebab dari ancaman tersebut.” (hlm. 

201) 

 

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme coping merupakan strategi yang 

dipelajari individu untuk meminimalkan kecemasan dalam situasi yang 

tidak dapat mereka tanggulangi secara efektif. Kesadaran akan bahaya 

kejahatan yang mengancam keselamatan seseorang seharusnya dapat 

memunculkan ide-ide untuk mencegah atau meminimalkan seseorang 

menjadi korban dari suatu kejahatan.  

Seperti contohnya dengan cara memikirkan bagaimana strategi atau 

mekanisme coping yang dapat dilakukan guna mengantisipasi seseorang 

menjadi korban kejahatan. Sesungguhnya kejahatan tidak akan timbul jika 

calon pelaku kejahatan secara sengaja atau tidak diberi kesempatan untuk 

melakukan tindak kejahatan. 
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C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

 

1. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

 

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan atau diartikan menjadi 

kekerasan/penganiayaan. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang 

muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan 

seksual (seksual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis 

serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih 

berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas  (Suyanto, 2013). 

Merujuk pada Huraerah (2009) bahwa kekerasan seksual dibagi dalam 

tiga jenis yaitu perkosaan, incest, dan eksploitasi (Puspitawati, Djamaludin, & 

Nursanti, 2011:134). Bentuk tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut 

akan menjadi sumber lahirnya masalah sosial. Dimana tindak kekerasan 

merupakan tingkah laku yang melanggar norma, merugikan dan bahkan 

secara tidak langsung akan mengancam kelangsungan hidup anak karena akan 

merusak masa depan anak.  

UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sendiri telah memberi 

batasan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

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

satu bentuk kekerasan yang paling menghancurkan yang dilakukan terhadap 

anak-anak adalah kekerasan seksual, dikarenakan dampak yang ditimbulkan 

sangat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. 

Menurut Abdussalam & Desasfuryanto (2014) hak asasi anak adalah 

hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus 
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dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan 

berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Keluarga merupakan 

aktor utama yang bertanggung jawab atas anak dan bertugas memberikan 

perlindungan khusus terhadap anak. Seperti tertera dalam pasal 1 butir 15 

undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengatakan bahwa perlindungan 

khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi 

darurat, anak korban penculikan, anak dieksploitasi secara ekonomi ,dan lain 

sebagainya.  

Kesejahteraan anak dapat menunjang kehidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan ataupun perkembangan  anak baik secara rohani, 

jasmani dan terlebih lagi secara sosial. Kejahatan dan kekerasan seksual 

terhadap anak patut menjadi perhatian karena dua hal. Pertama anak adalah 

kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Kedua, anak adalah 

kelompok yang sangat menentukan dalam pembangunan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kesadaran dan 

perhatian khusus dari berbagai golongan untuk ikut berperan serta dalam 

menanggulangi anak menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. 

Jadi, yang dimaksud kekerasan seksual dalam hal ini adalah 

keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi 

sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum 

negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya 

lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak 

memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. 
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2. Dampak  Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak dalam bentuk apapun 

sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak negatif dalam  

jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari 

benak anak yang menjadi korban (Suyanto, 2013). Oleh karenanya, sangatlah 

penting masalah kekerasan seksual terhadap anak ini untuk ditangani 

mengingat dampak yang diakibatkan sangat membahayakan bagi 

perkembangan anak. Hakim (2008) mengungkapkan, perilaku menyimpang 

seperti kekerasan seksual merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap 

norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi 

berlangsungnya ketertiban sosial. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya tindak kekerasan seksual yang 

dialami anak akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya, karena akan 

berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Beragam penelitian telah 

mengungkap perihal terkait dampak kekerasan seksual yang dialami oleh 

anak. Suyanto (2013) mengungkapkan  bahwa pada anak yang mengalami 

kekerasan seksual (sexual abuse) bisa mengalami gejala kejiwaan tergantung 

pada kepekaan anak, cacat yang ditinggalkan dan macam dari 

penganiayaannya, kronisitas penganiayaan, usia anak, dan hubungan secara 

menyeluruh antara anak dan pelaku. 

Sugihartati (1995) mengungkapkan bahwa, sesungguhnya penderitaan 

yang harus ditanggung korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara 

fisik, tetapi campur-aduk antara perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin 
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yang tak berkesudahan (Suyanto, 2013). Perkosaan berpotensi menghasilkan 

trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan 

suatu hal yang membuat shock bagi korbannya.  

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak 

kekerasan seksual yang dialami anak-anak akan sangat memberi dampak 

(impact) yang buruk bagi perkembangan anak baik dampak sosial ataupun 

psikologis  anak. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus terkait masalah 

kekerasan seksual tersebut dan dibutuhkan juga peran serta dari masyarakat 

luas. Anak dilahirkan bukan untuk mendapat perlakuan buruk melainkan 

untuk mendapatkan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

3. Faktor Penyebab Orang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak 

 

Di Indonesia baik masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-

anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai 

masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu yang 

singkat (Suyanto, 2013). Pada kasus kejahatan seperti kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan kejadian yang ironis dimana yang seharusnya anak-

anak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan penuh malah mendapatkan 

perlakuan buruk bahkan sampai merusak masa depan anak dan merenggut 

kebahagiaan anak itu sendiri. 

Seperti tertera dalam pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 23 tahun 

2003 yang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 



21 

 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Sangat jelas dikatakan pada pasal di atas bahwa sudah 

selayaknya anak mendapat perlindungan bukan untuk mendapat eksploitasi 

dan kekerasan dalam bentuk apapun. 

Menurut  Rakhmat (1998) secara garis besar ada tiga faktor sosial 

yang menjadi penyebab terjadinya kasus child abuse tetap marak 

dimasyarakat. 

     “1. karena tidak adanya kontrol sosial terhadap terjadinya kasus atau  

tindak kekerasan terhadap anak 

2. adanya hubungan hierarki sosial dimasyarakat yang acap kali   

menempatkan anak pada anak tangga terbawah 

       3. ketimpangan sosial dan struktur sosial-ekonomi yang menindas  acap 

kali melahirkan semacam kultur kekerasan-khususnya dikalangan 

keluarga miskin”(Suyanto, 2013:70). 

 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa 

faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual terhadap anak cukup 

beraneka ragam dan kasusnya kerap kali terjadi pada keluarga kurang mampu 

atau miskin. Kekerasan tertentu terjadi pada anak karena dia berada pada 

kondisi dan situasi tertentu dan berinteraksi dengan orang dewasa yang 

sedang dalam keadaan tertentu pula.  

Lemahnya kontrol sosial disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana 

sering dijumpai pada pemberitaan media elektronik ataupun media cetak yang 

melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Namun, banyak kasus 
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yang tidak ditangani sampai tuntas. Seperti informasi dari polres pringsewu, 

dimana mereka mengatakan bahwa tidak sedikit kasus kekerasan seksual 

terhadap anak ini tidak diusut secara tuntas. Hal tersebut dikarenakan 

keluarga merasa malu atas kejadian buruk yang telah menimpa anak mereka. 

Hal seperti ini tentu sangat miris dimana anak yang harusnya 

mendapat perlindungan malah mendapat perlakuan buruk seperti ini. Bahkan 

hak anak untuk mendapat keadilan hukum juga tidak dipenuhi dengan baik. 

Sudah seharusnya para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. 

Penegakkan hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak juga 

perlu diimplementasikan dengan tegas, sehingga mampu meminimalkan anak 

menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. 

Pada umumnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku 

dikarenakan karena beberapa hal antara lain: tidak adanya kontrol diri pada 

pelaku kekerasan seksual, lupa diri misal pelaku dalam keadaan marah, 

jengkel ataupun emosi serta ada kemungkinan dipengaruhi oleh minuman 

keras sehingga mengakibatkan pelaku menjadi tidak sadar atas apa yang ia 

lakukan. 

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya bersifat 

pasrah karena mungkin anak belum mengerti tentang apa yang pelaku 

lakukan pada dirinya, bahkan mungkin saja anak yang mengalami kekerasan 

seksual tidak berani menceritakannya pada orang tua ataupun saudaranya 

dikarenakan adanya ancaman dari pelaku. 
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Kenyataannya kasus kekerasan seksual dalam bentuk apapun yang 

dialami anak merupakan mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan 

sebelumnya. Begitu juga bagi masyarakat tindak kekerasan seksual yang 

dialami anak pasti akan menimbulkan perasaan sedih dan miris. Maka dari 

itu, antisipasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap 

anak perlu dilakukan mengingat kekerasan seksual terhadap anak dapat 

terjadi kapan dan dimana saja, tanpa memperdulikan siapapun yang menjadi 

korban sasaran. 

Tindak kekerasan seksual yang dialami anak-anak yang menjadi 

korban tentu akan menimbulkan rasa takut tersendiri, baik bagi diri korban 

atau juga akan dirasakan bagi orang tua korban ataupun masyarakat luas. 

Selanjutnya rasa takut menjadi korban kekersan seksual disebabkan karena 

masyarakat telah mendengar kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 

belakangan ini marak terjadi.  

Rasa takut (fear of crime) menjadi korban kekerasan seksual juga akan 

melahirkan masalah baru di dalam kehidupan masyarakat seperti takut 

melihat orang asing, berada dirumah sendiri, ataupun menjadi takut apabila 

berpergian keluar rumah seorang diri, sehingga ruang gerak seseorangpun 

menjadi sempit. Karena, bahaya akan menjadi korban kekerasan seksual akan 

dialami oleh siapapun dan dimana saja. 
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D. Kerangka Berpikir 

Kesejahteraan anak merupakan suatu usaha yang dapat menjamin 

perkembangan anak, usaha tersebut perlu untuk diperhatikan karena anak 

merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan 

cita-cita bangsa. Namun, belakangan ini tindak kejahatan seolah-olah tidak 

berhenti menghantui kehidupan anak.  

Seperti contoh adalah tindak kekerasan yang dialami anak-anak, baik 

itu kekerasan fisik dan lebih buruk lagi yaitu tindak kekerasan seksual yang 

kerap dialami oleh anak-anak di bawah umur. Kekerasan merupakan 

tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan 

lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan 

penderitaan atau menyakiti orang lain. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kekerasan seksual 

yang dialami oleh anak-anak akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang 

sang anak, baik fisiknya ataupun psikologis sang anak. Terkait itu, 

masyarakat perlu menanggapi gejala-gejala sosial yang terjadi untuk 

membantu menyumbangkan ide pikiran kepada pemerintah untuk 

menanggulangi kasus-kasus kejahatan seksual yang belakangan ini sering 

dialami oleh anak-anak di bawah umur. Undang-undang tentang 

perlindungan anak perlu lebih ditegaskan agar tidak ada lagi anak-anak yang 

mengalami kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab. 
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Melalui partisipasi masyarakat untuk memerangi tindak kejahatan 

berupa kekerasan seksual yang dialami anak-anak belakangan ini 

diharapkan mampu meminimalkan kasus kekerasan seksual tersebut. 

Tentunya dengan cara-cara yang tepat berupa Mekanisme coping, yang 

ditujukan untuk meminimalkan terjadinya kasus-kasus kejahatan berupa 

kekerasan seksual terhadap anak untuk tidak terulang kembali. 

Penelitian ini mencoba mengungkap rasa takut menjadi korban 

kejahatan (fear of crime) khususnya pada tindak kejahatan kekerasan 

seksual terhadap anak. Menelusuri fear of crime yang dialami masyarakat, 

dilakukan penelusuran dengan menanyakan beberapa aspek seperti: 

seriusitas kejahatan, pengetahuan akan kejahatan (pengaruh pemberitaan 

media massa), dan pengalaman kejahatan (pengalaman langsung dan tidak 

langsung).  

Mekanisme coping juga akan ditelusuri lebih lanjut untuk melihat 

reaksi dari fear of crime yang ditimbulkan tersebut. Beberapa poin dari 

mekanisme coping yang akan dilihat diantaranya; perlindungan diri, 

penghindaran, dan pembatasan. Pada tahap akhir akan dilakukan uji 

inferensial untuk melihat pengaruh antara variabel fear of crime terhadap 

mekanisme coping. 
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Gambar 1.  Bagan Kerangka Pikir 

 

E. Hubungan Antar Variabel 

 Hubungan antar variabel pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana, 

variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung dengan proses yang 

berjalan searah. Rasa takut terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap 

anak (fear of crime) menyebabkan munculnya mekanisme coping yang 

digunakan masyarakat dalam menghadapi fear of crime terhadap tindak 

kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.  

X                  Y 

Variabel Bebas (X)            : Rasa takut menjadi korban kekerasan seksual 

terhadap anak (fear of crime) 

Variabel Tergantung (Y)  : Mekanisme coping 

Tindak Kekerasan 

Seksual Terhadap 

Anak 

 

Fear Of Crime 

 Pengetahuan 

 Seriusitas 

 Pengalaman 

 

 

Mekanisme Coping 

 Perlindungan Diri  

 Penghindaran 

 Pembatasan 
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F. Hipotesis:  

Hipotesis bertujuan untuk memberikan beberapa keuntungan bagi 

peneliti yaitu memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas dan disesuaikan 

dengan masalah penelitian yang diteliti, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

Ho: Tidak ada pengaruh rasa takut menjadi korban kejahatan (fear of 

crime) kekerasan seksual pada anak terhadap Mekanisme coping 

dari masyarakat 

Ha: Ada pengaruh rasa takut menjadi korban kejahatan (fear of crime)  

kekerasan seksual pada anak terhadap Mekanisme coping dari 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


