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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pesatnya arus pertumbuhan globalisasi, industrialisasi dan adanya perdagangan 

bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi manusia yang juga 

berdampak pada berbagai pelanggaran terhadap anak di Indonesia. Bahkan sampai 

bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat. Dinamika 

perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan iklim buruk 

pada pengasuhan dan perawatan anak. Berbagai eksploitasi bermotif ekonomi, 

tindak kekerasan, penelantaran sampai pada yang terburuk yaitu perkosaan kepada 

anak, semakin berkembang. Secara ideal seorang anak seharusnya mendapatkan 

perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa, tetapi kenyataannya anak-anak 

justru mendapatkan kekerasan seksual. 

 

Salah satu pihak yang dirugikan akibat perkosaan adalah anak-anak. Anak 

merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan 

perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi 

penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri 

ini, dengan demikian, anak yang belum matang secara mental dan fisik, 

kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan 

yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar 

kelak anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang tumbuh dan 
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berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.
1
   

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia 

yang paling kekal dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak 

pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana 

perkosaan yang dilakukan oleh seorang pelaku tersebut dapat menimbulkan 

trauma fisik dan psikis seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan 

harga diri, kehilangan kesuciaan, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi 

korban. Terutama terhadap korban yang berusia anak-anak sehingga bisa 

berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. 

 

Pengertian anak seperti telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana perkosaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah : 

 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 

melalukan perkosaan dengan hukuman paling lama dua belas tahun”.  

 

Maksudnya perkosaan terbatas pada perkosaan yang dilakukan oleh laki dan 

perempuan saja yang melakukan hubungan layaknya suami istri, dan terjadi di 

luar perkawinan. Pengertian perkosaan diperluas lagi pada beberapa hal yaitu, 

bentuk-bentuk perkosaan anatara lain: 

 

                                                           
1
 Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Jakarta: Ford Fundation, 

2005. hlm. 4. 
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a. Perkosaan orang yang tidak dikenal (stranger rape)  

b. Perkosaan orang atau pacar (date rape) 

c. Perkosaan orang yang dikenal (acquaintance rape) 

d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (marital rape) 

e. Pelecehan seksual (sexual harassment) 

f. Perkosaan oleh atasan ditempat kerja (office rape) 

g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (incest)
2
 

 

Perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban perkosaan pada 

dasarnya telah diupayakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak atas kelangsungan 

hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya, setiap anak yang 

menjadi korban perkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. 

 

Hal ini sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada 

dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan 

sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar  

hubungan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai 

kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban 

sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting  perlindungan hukum 

dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, 

mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan 

manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya.
3
 

                                                           
2
  Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007 

3
 Mardjono Reksodiputra, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakkan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 

12-13. 
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Pada perkembangan selanjutnya upaya perlindungan hukum kepada anak yang 

menjadi korban perkosaan dikordinasikan dan tingkatan dalam bentuk kerjasama 

secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara stake 

holder dalam penghapusan kekerasan seksual pada anak. Pencegahan tindak 

pidana perkosaan dapat ditempuh dengan strategi antara lain mengutamakan hak 

anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, 

memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang 

perkosaan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

 

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban 

perkosaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme 

perlindungan hukum dan sosial bagi yang beresiko atau menjadi korban 

perkosaan. Selain itu sangat penting dilakukan upaya pemulihan dan reintregasi 

anak-anak korban perkosaan. Caranya antara lain dengan mengutamakan 

pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban perkosaan dalam 

keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis 

terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban perkosaan 

biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan 

kejiwaan mereka. 

 

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubugan 

timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang 

lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial 

budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan 
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kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya 

melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-

kepetingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan hukum dan menimbulkan 

kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau 

denda, sedangkan bagi yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi 

berupa hukuman maupun penjara, kurungan atau denda. Uraian diatas 

menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleknya 

permasalahan-permasalahn hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas 

yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

 

Pentingnya kajian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban perkosaan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai 

hak-hak sebagai korban perkosaan dalam memperoleh perlindungan sebagai hak-

hak mereka. Beberapa bentuk perlindungan tersebut di antaraya adalah 

mendapatkan upaya rehabilitasi, lalu mendapatkan perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa, dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi 

korban, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 

 

Dewasa ini banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam tindak pidana 

perkosaan yang korbannya menimpa anak seperti di wilayah hukum Lampung 

Barat contohnya: Laporan polisi (No Reg : LP/01/I/2014/POLDA LPG/RES 

LAMBAR/SKTP tanggal 17 Januari 2014. Bahwa ROHADUN BIN MAMAN 

pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya 
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pada waktu lain di Pekon Bumi Hantatai, Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab. 

Lampung Barat, yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lampung 

Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja 

melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan selama 10 bulan lebih dan 

terakhir 25 Desember 2013 sekitar jam 08.00 WIB telah terjadi tindak pidana 

perkosaan terhadap anak dibawah umur di Pekon Bumi Hantatai, Kec. Bandar 

Negeri Suoh, Kab. Lampung Barat, yang dilakukan tersangka ROHADUN yang 

berusia 27 tahun dan korbannya MAWAR yang berumur 16 tahun. 

 

Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 pukul 08.00 WIB, 

pelaku ROHADUN mengirimi pesan singkat (SMS) ke nomor handphone saksi 

LINDA (teman korban MAWAR) yang isinya meminta LINDA menyampaikan 

ke MAWAR untuk ketemuan dengan ROHADUN di kebun kopi yang tidak jauh 

dari rumah korban kemudian sekira jam 09.00 WIB, LINDA mengantarkan 

MAWAR untuk bertemu dengan ROHADUN selanjutnya setelah MAWAR dan 

ROHADUN bertemu LINDA meninggalkan mereka berdua dan MAWAR dan 

ROHADUN duduk dan mengobrol di kebun kopi tersebut. 

 

Kemudian ROHADUN mengajak MAWAR untuk melakukan bersetubuh 

layaknya suami istri dengan cara memaksa dan MAWAR menolaknya dan 

selanjutnya ROHADUN merayu MAWAR akan bertnggungjawab menikahi 

MAWAR setelah lulus sekolah.  

 

Terdakwa ROHADUN dinyatakan telah bersalah  melakukan tindak pidana yaitu 

“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 



7 

melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

 

Upaya perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana perkosaan didalam 

kasus ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak 

penting. Masalah ini sangat penting karena korban perkosaan adalah anak 

dibawah umur, anak dibawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak 

sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus 

diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan. 

Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat respresif, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan 

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemamfaatan dan kedamaian.
4
 

 

Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, 

secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat. 

Perlindungan bagi anak korban perkosaan ini harus dilakukan secara perlahan 

karena anak yang mengalami tindak pidana perkosaan memiliki trauma apa yang 

terjadi atas dirinya. Disinilah aparat hukum dan pemerintah memberikan 

pelayanan perlindungan terhadap korban yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

                                                           
4
 Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007) Hlm. 8. 
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Perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui 

proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu 

merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum 

pidana dan kebijakan sosial, baik oleh Lembaga Eksekutif, Legeslatif dan 

Yudikatif maupun oleh Lembaga-Lembaga Sosial yang ada. Berdasarkan tujuan 

untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak 

korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi, pada dasarnya merupakan 

bagian dari integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.  

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 48/ Pid.Sus/ 2014/ PN.LW).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana perkosaan ? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah dibatasi 

pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan. Ruang 
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lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2014 dengan wilayah penelitian yaitu 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. 

 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapakan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana perkosaan. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban perkosaan sebagai upaya untuk 

memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D. Kerangka Teoritis dan Koseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum.  

 

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak 

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

yang masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana perkosaan adalah suatu 

usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang 

perempuan dengan cara menurut moral dan  atau hukum yang berlaku melanggar. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

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

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak).  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segaala upaya yang diberikan 

pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana 

meliputi: 

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam suatu lembaga maupaun di luar lembaga.  

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi;  

c. Pemberian jaminan keselamatan terhadap saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik, mental maupun sosialnya; 
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d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkaranya. 

 

 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok dari minoritas 

dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran 

Secara lebih terperinci menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual dengan hukum dan anak merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual. 

b. Pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi; dan 

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi 

terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. 

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 
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demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkain kegiatan itu harus berkelanjutan dan 

terarah guna menjamin pertumbuhan dan  perkembangan anak, baik fisik, mental, 

spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan 

terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki 

nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan 

keras menjaga kesatuan dan persatuan negara. 

 

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum maka 

dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam 

penegakan hukum adalah sebagai berikut
5
: 

a. Faktor Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung perlindungan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan 

e. Faktor Kebudayaan. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum dalam perlindungan hukum, serta juga merupakan alat tolak 

ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima 

faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi 

penegkan hukum alam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perkosaan. 

 

 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Bandung: 

Rajawali,1983.  hlm. 6 . 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
6
. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau 

keadaan sebenarnya.
7
 

b. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan 

sosial.
8
 

c. Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar 

oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak asasi manusia.
9
 

d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitan fisik, mental, dan/ atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sutau tindak pidana sedangkan anak 

adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus 

dilindungi dan kesehjahteraan harus dijamin.
10

 

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian Hukum. Jakarta:  Renika Cipta, 1986. hlm. 103. 

7
 Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, 1991 hlm. 13. 

8
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama, 2010. hlm. 

33. 
9
 Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom.Urgensi Perlindungan Hukum korban kejahatan. 

Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 200. hlm 3. 
10

 Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. 

Bandung: PT Refika Aditama, 2001. hlm. 38. 
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siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
11

 

f. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang 

laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau 

hukum yang berlaku melanggar.
12

 

g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13

 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar      

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangaka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah ysng berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan 

menggunakan refrensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, 

majalah, koran, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. 

 

                                                           
11

 Moeljatno, Perbuatan Hukum dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina 

Aksara, 1993. hlm. 54 
12

 Ibid. hlm. 40. 
13

 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam 

mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis 

keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum 

yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

dari penulisan skripsi ini. 


