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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan seorang ayah                     

merupakan pelindung bagi anak, apabila anak tersebut belum lepas dari  

tanggung jawab orang tua.  Sebagaimana sudah diatur di dalam Konvensi   

Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden  

Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23  

Tahun 2002, menyatakan bahwa anak adalah  mereka yang berusia                  

dibawah 18 tahun
1
. Istilah ”anak”, yang dimaksud adalah orang belum 

dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial               

dan moral seperti orang dewasa.  

Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu               

mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual  

terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang  

berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa   

anak  sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan 

Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan                      

wajar. konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya  

perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak  

anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang  

menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  

                                                 
1
  Lihat pasal 1 ayat (1). Undang-indang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Jakarta. Sinar Grafika  
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berkembang serta berhak atas  perlindungan dari kekerasan dan 

diskrimsinasi”
2
. 

Terkait dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada  

anak yang sudah tercantum didalam undang – undang, seperti Kitab            

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan  

Anak, dan Undang-Undan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

(UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup  

kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan  

terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik,  psikis, 

dan seksual.yang pemerintah buat untuk melindungi anak – anak                        

dari kekerasan dan diskriminasi tetapi dewasa ini banyak kita lihat               

kekerasan yang terjadi pada anak meningkat, bukan hanya kekerasan fisik,  

psikis, eksploitasi, dan trafiicking. Kekerasan pada anak akan berakibat  

dampak yang menggangu tumbuh dan berkembangnya anak, anak yang                

baik secara fisik maupun mental masih mengalami masa pertumbuhan dan  

perkembangan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan  

berkembang secara baik fisik, mental dan rohaninya.   

Terjadinya kekerasan seksual pada anak ini sudah tentu membawa 

dampak yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak. Untuk itu               

anak perlu dihindarkan dari perbuatan kekerasan seksual yang                

mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.  

Dalam hal kekerasan seksual polisi mempunyai kewenangan dalam  

penanganan kekerasan seksual   terdapat pada pasal 108, Ayat 1, Kitab             

                                                 
2
 Lihat pasal 28 B ayat (2). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.                   

Surabaya. Karya Geilang Utama.  
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan: “Setiap            

orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban  

peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan                  

laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan  

maupun tertulis” 

Isi pasal ini mengandung arti bahwa bila seseorang mengalami,  

menyaksikan dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan            

tindak pidana, maka mengadukan atau melaporkan hal tersebut merupakan 

hak, bukan kewajiban, dengan demikian tindakan hukum terhadap pelaku  

pelecehan kalau tidak dilaporkan, maka Polisi atau Penyidik tidak dapat  

memprosesnya menjadi suatu perkara pidana, kecuali perbuatan tersebut  

diketahui atau ketangkap tangan oleh petugas yang berhak, maka menjadi 

kewenangan petugas untuk memproses perkara itu (Pasal 111, Ayat 1, 

KUHAP). Peristiwa pelecehan seksual tanpa laporan dan ketangkap              

tangan, maka kewenangan hanya ada dilingkungan peristiwa tersebut           

terjadi.  

Wewenang  polisi dalam menangani kekerasan dalam rumah               

tangga juga terdapat pada pasal 16 yang menyatakan, bahwasannya  dalam 

waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui           

atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib 

segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan  

sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 

ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung  

sejak pemberian perlindungan , kepolisian wajib meminta surat penetapan 
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perintah perlindungan dari pengadilan. Dan pasal 19 Undang- Undang   

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  menyatakan,  

kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.              

Menurut pasal tersebut diatas apabila seseorang telah melihat terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga maka wajib memberikan perlindugan dan  

pihak kepolisian berkewajiban memproses melakukan penyidikan.  

Dari uraian diatas menurut Pasal 1 huruf a Undang – Undang   

Penghapusan Kekerasan  Dalam Rumah Tangga definisi kekerasan dalam  

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  

perempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan atau penderitaan               

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga  

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau                     

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.   

Dengan adanya peraturan perundang – undangan yang sudah ada   

tidak mengurangi dari tindakan kekerasan seksual. Hal tersebut           

menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi 

anak dan  memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat di   

mana anak mendapatkan tindak kekerasan. Hal ini menunjukkan pula             

masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.  Anak juga  

mempunyai hak – hak yang harus dilindungi seperti tertuang dalam Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan             

Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,             
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asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya  

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan  

wajar
3
.    

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial  

dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan pada anak terutama di  

kalangan kelurga terdekat korban misalkan paman, bapak, kakek, tetangga.  

Beberapa kasus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah  

terhadap anak kandungnya :  

1. Kiddi Bagus Pribadi, karyawan Perusahaan Perkebunan Milik  

Negara Kabupaten Asahan, Sumatra Utara. Warga Desa  

Sidomulyo Buntu Pane Asahan,  Sumatra Utara, ini tega  

memperkosa dua putri kandungnya berulang kali. Perbuatan itu 

dilakukan karena dia mengaku tak tahan melihat kedua               

putrinya tumbuh dewasa. Terlebih lagi, istrinya tak bersedia                

lagi melayani kebutuhan badaniah ayah lima anak itu. Karena              

itu, Kiddi mengaku cemburu jika anaknya berpacaran dengan            

pria lain. Sebaliknya, kedua putri Kiddi mengaku awalnya tak 

menyangka ada maksud lain ayahnya yang kerap mencium pipi 

mereka
4
. 

2. Mujiono (40) jakarta timur  alias Puji mengakui telah     

memperkosa anak gadisnya, Ma (13). Tindak kekerasan seksual  

itu dilakukan dua kali, pada tahun 2008 dan November 2010           

                                                 
3
 Lihat pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Jakarta. Sinar Grafika 
4
 Asahan.2002. Ayah perkosa dua putri kandung. Http://buser.liputan6.com/read/4161/di-asahan-

ayah-perkosa-dua-puti-kandung. Diakses pada tanggal 29 Januari jam 12.46 WIB.  

http://buser.liputan6.com/read/4161/di-asahan-ayah-perkosa-dua-puti-kandung
http://buser.liputan6.com/read/4161/di-asahan-ayah-perkosa-dua-puti-kandung
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Puji pertama kali memerkosa Ma pada tahun 2008 lantaran tak 

mampu menahan birahi saat melihat putri sulungnya tersebut,  

yang saat itu baru berusia 10 tahun, hanya mengenakan handuk  

seusai mandi. "Dia langsung  menarik handuk yang melilit             

tubuh anaknya
5
.   

3. Warsito (41) Banyuwangi, layak mendapat hukuman berat. 

Pasalnya pria yang bekerja sebagai buruh tani ini tega  

memperkosa anak kandungnya YK (14) sendiri sebanyak 8 kali 

perkosaan tersebut terjadi antar Maret-Mei 2010. Seingatnya, ia  

diperlakukan tidak senonoh sebanyak 8 kali. Semuanya            

dilakukan saat malam hari oleh pelaku dikamar rumah. Yang 

terakhir terjadi pada Senin (3/5/2010) malam
6
. 

4. Purwadi (40), perbuatan warga Desa Talok, Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang, kejadiannya terjadi sejak korban kelas 6              

SD hingga korban duduk di bangku kelas 1 SMP. Kini korban 

duduk di bangku SMP. Ancaman serta pemukulan kerap            

diterima Olla ketika pelaku hendak menyetubuhi korban.               

Selama ini antara pelaku dan korban tinggal terpisah, perbuatan 

asusila ini dilakukan di rumah pelaku
7
. 

                                                 
5
   Hertanto Soebijoto. 2011. Puji Akui Perkosa Anak Gadisnya.   

 Http://nasional.kompas.com/read/2011/01/13/14245111/function.simplexml-load-file.           
Diakses pada tanggal 29 januari jam   

6
  Irul Hamdani.  2010. Edan! Ayah Cabuli Anak Kandung 8 Kal.,  

 Http://surabaya.detik.com/read/2010/05/06/140530/1352388/475/edan-ayah-cabuli-anak-

kandung-8-kali . Diakses pada tanggal 29 januari  2012  
7
  Muhammad Aminudin. 2010.Edan! Siswi SMP Jadi Budak Seks Bapak Kandung. Http:// 

Surabaya.detik.com/read/2010/11/09/140034/1490206/475/edan-siswi-smp-jadi-budak-seks-

bapak-kandung. Diakses pada tanggal 01 februari 2012 

http://nasional.kompas.com/read/2011/01/13/14245111/function.simplexml-load-file
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Komnas Perempuan  sejak 1998  hingga 2010 mencatat hampir  

sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual,  

yaitu 91.311 kasus dari total 295.856 kasus di Indonesia. Khusus untuk                 

data kekerasan seksual tahun 2011, ada 3.090 kasus dengan rincian 1.781  

terjadi di ranah domestik, 864 kasus di tanah publik dan 445 kasus di                

ranah negara
8
.  Jadi setiap hari ada 28  perempuan menjadi korban               

kekerasan seksual di Indonesia dan lebih duapertiga dari kasus kekerasan  

seksual terjadi dalam ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang 

memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, adik, paman, dan kakek. 

Kekerabatan, perkawinan maupun  relasi intim dengan korban 69.251               

kasus atau 76 persen dari total 91.311 kasus.  

Kenyataannya dalam masyarakat masih sering didengar seorang                

anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-

bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya sangat bertentangan  

dengan apa yang dikehendaki, dan masih banyak anak yang dilangar             

haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerassan, 

eksploitasi,diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap  

anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang  

memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dan tidak sesuai               

seperti yang diharapkan dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  

Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004  

Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 4  

                                                 
8
  Yudi Rahmat . 2011.  Kekerasan Seksual Dominasi Berita Kekerasan di Media Ma., 

Http://infopublik.org/?page=news&newsid=7486. Diakses pada tanggal 01 februari 2012 
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Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – undang 13 tahun  

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.   

Berdasarkan Data diatas  juga menunjukkan masih rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak korban 

kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung. Pada  

sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir  

balas dendam pelaku. Untuk itu, penulis tertarik dengan mengkaji  

permasalahan ini berdasarkan perspektif hukum karena korban kekerasan  

seksual yang terjadi pada anak. Dari hasil permasalahan ini maka                 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul: ” TINJAUAN  

YURIDIS KRIMONOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN  

SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  

KANDUNG   ( Studi kasus di Polres Jombang )”.  

B. Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas maka 

penulis mendapatkan permasalahan sebagai berikut :  

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual  

yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung ?  

2. Apa saja modus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual                         

yang  dilakukan orang tua terhadap anak kandung ?   

3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap             

tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap            

anak kandung ?  
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C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini dimaksud sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana  

kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung;  

2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual  

yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung;  

3. Untuk  mengetahui penegakan hukum  terhadap tindak pidana kekerasan 

seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung;  

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian saya ini untuk pengembangan pengetahuan keilmuan 

hukum pidana berkaitan dengan korban kekerasan seksual.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan dan  

pengetahuan dalam hukum bidang kriminologi kekerasan seksual yang  

dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung serta untuk perolehan  

gelar sarjana Strata satu hukum.   

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan  

bagi masyarakat tentang tindak  pidana kekerasan seksual yang  

dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, sehingga mengetahui  

faktor tindak pidana, modus dan penegak hukum tindak pidana  

kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung. 
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c. Bagi Anak  

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan untuk anak apabila terjadi  

kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dapat dilaporkan kepada  

kepolisian dan mendapat perlindungan dari kepolisian.  

d. Bagi Orang tua  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi orang tua agar  

tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, karena dampak  

dari kekerasan seksual tersebut anak tersebut akan menanggung malu  

dan gunjingan dari masyarakat.   

e. Bagi pemerintah  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada pemerintah agar dapat  

melindungi hak anak dari korban kekerasan seksual  

f. Bagi kepolisian  

Penelitian ini agar lebih responsive terhadap kasus-kasus kekerasan  

seksual yang dilakukan oleh kalangan  keluarga terdekat korban.   

E. Metode Penelitian  

Metode penulisan yang digunakan adalah studi kasus dan tergolong  penelitian 

yang sifatnya induktif  artinya berangkat dari kasus yang  dikumpulkan dan 

memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan  yang diteliti dalam 

bentuk uraian yang kemudian dibandingkan dengan  ketentuan-ketentuan yang 

umum yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi  dibandingkan dengan norma-

norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih berlaku.
9
 Metode 

penelitian adalah mempelajari satu atau beberapa gejala dengan  jalan 

                                                 
9
 Syamsul fatoni. 2003. Pengantar  Antropologi Hukum. UMM Press. Hal 28  
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menganalisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang  mendalam 

terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu  pemecahan atas 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut
10

. Adapun metode 

penelitian tidak terlepas dari adanya metode yang  dipergunakan dalam rangka 

mencari dan memperoleh data yang akurat,  dimana metode yang nantinya 

akan menentukan keakuratan dalam  menganalisis data. Metode yang 

dipergunakan oleh penulis dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  

sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan  

penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi 

hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat
11

. 

Metode penelitian yuridis kriminologis adalah lebih ditekankan pada segi  

sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan dengan  

mengadakan penelitian langsung kelokasi penelitian.  Adapun metode 

penelitian skripsi didasarkan atas penelitian hukum  yuridis sosiologi, yaitu 

mengkaji secara mendalam terhadap gejala-gejala  sosial yang terjadi didalam 

masyarakat kemudian dibandingkan atau  ditarik kolerasi dengan kajian 

teotitis dan yuridis (peraturan perundang-undangan) khususnya yang terkait 

dengan topik permasalahan
12

.  

 

 

                                                 
10

 Soerjono Soekanto. 2005.  Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Hal 3  
11

 ibid, hal 20 
12

 Roni Hanitidji Soemitro. 1983. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesi. Hal 9  
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Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan  meneliti            

data tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua 

terhadap anak kandung  dengan studi kasus di Polres Jombang.  

2.  Lokasi Penelitian  

Untuk mendapatkan data akurat, maka penulis mengadakan penelitian  

berdasarkan ruang lingkup yang permasalahan yang diuraikan maka lokasi  

yang dipilih adalah Polres Jombang di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 62  

Jombang yang berwenang menangani kasus–kasus tindak pidana  kekerasan 

seksual  yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di wilayah hukum 

Jombang. Pemilihan lokasi ini disebabkan terjadinya  kekerasan seksual yang 

terjadi di Jombang, yang tidak sesuai dengan  slogan dengan jombang 

beriman, yang seharusnya warganya mempunyai menjunjung moral dan 

agama.  

3.  Sumber Data  

a.  Data Primer  

Data primer adalah data yang  diperoleh langsung dari subyek              

penelitian atau kegiatan dengan  menggunakan alat ukur atau alat  

pengambilan data yang langsung pada suatu subyek sebagai suatu   

informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi             

penelitian
13

. Data yang diteliti oleh peneliti mulai bulan februari-maret  

dengan melakukan penelitian tindak pidana kekerasan seksual yang  

dilakukan orang tua terhadap anak kandung, yang terjadi kurun waktu  

2008-2011.  

                                                 
13

 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya  
 Bakti. Hal 170. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari  

objeknya
14

.  Data yang diperoleh secara tidak langsung penulis berasal  dari 

buku-buku bacaan yang terkait dengan perlindungan anak,  krimonologi dalam 

tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan  oleh orang tua terhadap anak 

kandung, Undang-Undang Perlindungan  Anak Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  

Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

peraturan perundang-undangan yang terkait, hasil penelitian yang 

berhubungan  dengan tindak pidana kekerasan seksual  yang dilakukan orang 

tua  terhadap anak kandung, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang  

berhubungan dengan penelitian dari  Polres Jombang, penelusuran  melalui 

internet serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dan literatur.  

c. Data Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka,  jurnal, 

kamus.  

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan                   

data penelitian sebagai berikut:  

                                                             

                                                 
14

   M. Syamsudin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta.  Rajawali Pers. Hal 99  
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a. Wawancara   

Wawancara atau komunikasi yaitu  teknik pengumpulan data secara            

tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan  

responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (indirect 

interview) dengan memperhatikan:
15

   

1. Rencana pelaksana wawancara.  

2. Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban.  

3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang  

diwawancarai.  

4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.  

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara  

secara langsung dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka 

terhadap pihak terkait secara purposive sampling
16

  yang dilakukan pada  

penelitian bulan februari sampai dengan april.  Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan  cara pengambilan data primer 

dengan wawancara secara langsung  dengan aparat kepolisian di Polres 

Jombang yang menangani kasus  tindak pidana kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung antara lain:  

1. Ipda Suparno selaku Kanit PPA Polres Jombang,   

2. Aiptu Handoko Selaku Penyidik di Pelayanan Perempuan dan  Anak  

Polres Jombang 
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3. Brigadir Titik S Selaku Penyidik di pelayanan Perempuan dan              

Anak Polres Jombang  

4. Pelaku dan keluarga korban kekerasan seksual yang dilakukan  orang 

tua terhadap anak kandung   

5. Pihak-pihak lain yang ditentukan apabila dirasa perlu guna  

melengkapi data yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini.   

Dipilihnya pihak-pihak tersebut dengan alasan karena dianggap sebagai  

pihak yang berkompeten berkaitan dengan tugas dan wewenangya  untuk 

dijadikan acuan dalam menganalisis permaslahan yang diangkat  penulis. 

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar 

pertanyaan  yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.  

b. Studi dokumentasi   

Yakni berupa pencatatan terhadap data – data atau dokumen tertentu               

dari suatu objek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang  

realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.  

Dokumentasi adalah pencatatan  yang dilakukan dengan sengaja dan  

sistematis mengenai data-data maupun dokumen untuk dilakukan 

pentabelan.
17

   

Dalam dokumentasi ini penulis mengumpulkan data-data atau arsip              

yang ada di Polres Jombang untuk membahas permasalahan yang ada. 

Dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan secara 

sistematis dan teratur yang berhubungan dengan data-data dan Berita  
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Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Jombang mengenai kekerasan seksual 

yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.  

c. Studi Kepustakaan  

adalah dengan melakukan pencaharian penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan berbagai literatur/ buku-buku/ jurnal/ majalah, artikel /  karya 

ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori yang  diambil dari 

buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang  relevan.  

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan yang harus  digali 

dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-

majalah ilmiah buku-buku dan sebagainya.
18

  

Penulis dalam hal ini melakukan kegiatan membaca berbagai  literatur-

literatur khususnya bidang anak dan krimonologi, dan  peraturan  

perundangan  antara lain : Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.  

5. Teknik Analisa Data  

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik                      

observasi, wawancara, dokumentasi, daftar pertanyaan yang sesuai                

dengan kebutuhan jenis data maupun penelusuran internet atau studi               

wibesite telah dipandang cukup, maka penulis menggunakan teknik                  

analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha 
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menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan  secara jelas dan apa 

adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data  dan informasi yang diperoleh 

dari obyek penelitian, dikaji dan  dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, 

peraturan yang berlaku,  bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang 

diangkat. Dari hal  tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang sedang dikaji.
19

 

Metode diskriptif adalah :”memusatkan diri pada masa sekarang yang  bersifat 

aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun,  dijelaskan serta 

dianalisis”.
20

  

Dalam hal ini penulis menggunakan  metode analisa diskriptif  kualitatif yaitu 

mendiskripsikan dan menganalisa tindak pidana kekerasan seksual yang 

dilakukan  oleh orang tua terhadap anak kandung.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai  

berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah  

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan menguraikan tentang doktrin, pendapat para ahli, kajian 

yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh penulis untuk 

mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti.  

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam pembahasan permasalahan yang menjadi kajian, penulis memaparkan 

data-data hasil penelitian yang menjadi rujukan dan mendukung masalah 

dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap 

permasalahan yang diteliti.  

BAB IV. PENUTUP  

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan sub yaitu kesimpulan 

dan saran atau rekomendasi. Yang disimpulkan oleh peneliti adalah hasil 

analisis pada bab III, kesimpulan ini harus sesuaikan dengan 

permasalahannya, sebab dapat disebut jawaban atas permasalahn yang telah 

dirumuskan dalam bab II peneliti juga dapat menambah kesimpulan lain yang 

dianggap penting, kemudian dari kesimpulan tersebut kemungkinan akan 

timbul hal-hal yang disarankan.  


