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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kenakalan remaja grafiknya semakin meningkat baik secara

kualitas maupun kuantitasnya.Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang

dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah

pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam

masyarakat. Masa remaja marupakan masa dimana seorang anak mengalami

perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum

stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasannya

mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan.

Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala

peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima

pengaruh dari luar lingkunganya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka

tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti

minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan

dijalan umum, mencuri dan lain sebagainya. 1

Perilaku anak dibawah umur tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai

kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau

dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang

1 FIFA COM.NET//HUKUM PIDANA, 22 Febuari  2010 (9 Juli 2010)
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menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu

pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam pidana.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan

beragam.

Perilaku yang menunjukan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan.

Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan

terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan

bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang

tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya

berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu

yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi,

namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan

lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak

hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah

umur dan dilakukan oleh anak.2

Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran hukum

saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti

norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial atau kesopanan.

2 www.lawpers.com publised, Oktober 21 2008 (9 Juli 2010)

http://www.lawpers.com
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Pelaku kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pria dewasa maupun wanita

dewasa, tetapi bisa juga dilakukan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun

perempuan. Membicarakan Kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial dan

ekonomi yang tak terpisahkan dari persoalan budaya dan politik.. Oleh karena itu,

kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi hanya dapat

dikendalikan agar tidak merajalela.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita

perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan

nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu

memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan

Republik Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengerti apa pengertian anak.

masyarakat awam mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil, belum

bisa mencari uang sendiri, belum bisa menghidupi dirinya sendiri, dan masih

tergantung pada orang tua.

Yang di sebut anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

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

anak yang masih dalam kandungan. Sama halnya seperti pengertian anak menurut

KHA (Konvensi Hak Anak) yang mendefinisikan anak sebagai manusia yang

umurnya belum mencapai 18 tahun, namun dalam KHA diberikan juga

pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam

perundangan nasional. KHA juga mengakui adanya perbedaan atau variasi dalam
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penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundangan nasional dari tiap-tiap

negara peserta KHA.

Hak-hak anak meliputi:

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

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

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga perbuatan pidana dikatakan

sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,

asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidananya itu ditunjukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian tersebut.3

Mengenai pemerkosaan, KUHP Pasal 285, menyatakan, “Barang siapa

dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorng wanita bersetubuh

dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3 Moeljatno.. Azas-Azas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara.Jakarta.  1987 Hlm. 54
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Dan di dalam pasal 81 UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

yang berbunyi :

“(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan

paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

“(2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Diwilayah perkotaan, pertumbuhan faktor- faktor kriminogenik ini, semakin

tampak karena dukungan kemajuan teknologi yang pada gilirannya menyebabkan

semakin berkembangnya fungsi kota secara administratif maupun komersialisasi

kehidupan, sikap dan perilaku warganya.

Salah satu sebagai dampak dari pertumbuhan yang sangat pesat tersebut,

adalah dikota timbul berbagai kejahatan yang semakin meningkat baik dari segi

kualitas maupun kuantitasnya. Dinamika kejahatan tersebut dapat dilihat dari pelaku

maupun korban tindak pidana. Dari segi pelaku dahulu tindak pidana hanya dilakukan

oleh orang dewasa secara konvensional dan traditional, tetapi juga telah dilakukan

oleh anak dengan dukungan berbagai kemajuan alat teknologi. Sedangkan dilihat dari

segi koraban kini korban kejahatan tidak hanya orang dewasa yang menyangkut harta

benda saja tetapi juga anak – anak telah banyak menjadi korban kejahatan.
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Demikian juga halnya dengan tindak pidana perkosaan, meskipun

prosentasinya dibandingkan dengan tindak pidana yang lain masih rendah, akan tetapi

perkembangan tindak pidana perkosaan tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Hal

ini dapat dilihat dari berbagai mass media maupun dari lingkungan kehidupan sehari

– hari ada tindak pidana perkosaan yang tidak dilansir mass media karena menutup

aib. Tetapi suatu hal yang justru sangat mengenaskan yakni tindak pidana perkosaan

tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur.

Hasil penelitian kelompok studi wanita P3W, Universitas Brawijaya Malang

menyebutkan, 60 % faktor utama anak melakukan tindak pidana pemerkosaan

diakibatkan oleh video-video porno. Dan 40 % dikarenakan oleh pergaulan bebas,

seperti mabuk-mabukan ataupun model pergaulan yang negatif.4

Menurut Made Darma Weda yang meneliti tentang “ studi tentang korban

kejahatan, mencatat adanya peranan korban yang disebut victim precipitatied Rape

.Dalam hal ini perilaku – perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang

timbulnya pemerkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat

yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk

melakukan kejahatan pemerkosaan. 5

Dan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang berada di polresta

malang sendiri, sepanjang tahun 2010 terdapat 24 kasus dan 3 kasus masih dalam

4 Artikelfeaturehttp://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelFeatures.php?artikelID=321 (17 Oktober
2010)

5 Drs.Abdul Wahid, S.H., M.A dan Drs. Muhammad Irfan . S.H, Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Perempuan, PT.Refika Aditama.Bandung. 2001.  Hlm. 70
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proses hukum atau masih belum terselesaikan. Sebagian besar, kasus pemerkosaan

yang dilakukan oleh anak itu dikarenakan oleh faktor pengaruh  rangsangan

lingkungan seperti film atau gambar – gambar porno, juga karena di dukung oleh

situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan

melakukan pemerkosaan.6

Kriminologis menurut P. Topinand yang menemukan nama kriminologis yaitu

ilmu yang mempelajari awal mulanya terjadi suatu kejahatan, menurut Bonger sendiri

mendefinikan kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki

gejala kejaahatan seluruhnya.7

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan conduct

Norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologis, sehingga penekanannya

disini lebih sebagai gejala sosial di masyarakat.8

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh

Sutherland, dimana definisi menurut Sutherland seakan – akan tidak memberi

gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun tidak mempunyai andil atas terjadinya

suatu kejahatan. Menurutnya ilmu kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang

mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.9

Apabila tindak pidana pemerkosaan di kaitkan ataupun dilihat dari pendekatan

Kriminologinya, maka kita dapat mengetahui masalah yang didasarkan pada latar

6 Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Malang, Aiptu. Elis, Tanggal 15
oktober 2010

7 Santoso Topo dan Zulfa, Eva Achjani, Kriminologi, RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm  9 - 10
8 Ibid. Hlm 11
9 Ibid. Hlm 11 - 12
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belakang mengenai apa yang menyebabkan sesorang melakukan tindak pidana

pemerkosaan, dikarenakan ilmu Kriminologi mempelajari apa yang melatar belakangi

sesorang melakukan suatu kejahatan ataupun awal mulanya terjadi suatu kejahatan,

sehingga kita dapat mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya  suatu

tindak pidana.

Disamping itu, kita juga bisa mengaitkan teori – teori yang ada di Kriminologi

dengan latar belakang yang menyebabkan tindak pidana pemerkosaan. Sebagai

contohnya apabila sesorang anak di bawah umur melakukan pemerkosaan

dikarenakan oleh pengaruh  rangsangan lingkungan seperti film atau gambar –

gambar porno, maka kita bisa mengakaitkan latar belakang tersebut dengan  Teori

Sosialisasi yang mengatakan bahwa penyimpangan itu dikarenakan oleh konsekuensi

dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari

norma – norma yang menyimpang.

Di dalam ilmu kriminologi, ada beberapa teori mengenai penyebab

penyimpangan ini, diantaranya :

 1. Teori kontrol sosial

  Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan

hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini berpandangan

bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki

dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Menurut Travis Hirschi, dia yakin

bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang

kesusilaan, seseorang bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan-
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penyimpangan tingkah lakunya. Penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan

oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap

masyarakat.10

 2. Teori Sosialisasi

Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari proses

belajar. Hal tersebut dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Ia menamakan

teorinya dengan Asosiasi Diferensial. Menurutnya penyimpangan adalah

konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang

dipelajari dari norma – norma yang menyimpang, terutama dari subkultur atau di

antara lingkungan yang menyimpang.11

3. Teori Kontrol

Ide utama dibelakang dari teori kontrol adalah bahwa penyimpangan

merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini

dibangun atas dasar pandangan bahwa kecenderungan untuk tidak patuh pada

hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab

itu para ahli teori kontrol seperti Hirschi menilai perilaku menyimpang adalah

konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. 12

Suatu hal yang sangat ironi, atas dasar fenomena yang terjadi mengingat

anak merupakan makhluk yang masih polos, bisa melakukan tindakan pidana

berupa pemerkosaan yang akibatnya bisa menghilangkan masa bermain mereka.

10 Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT Eresco. Bandung.  Hlm. 18
11 Ibid. Hlm 20
12 Ibid. Hlm 27
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Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk

mengangkat dalam sebuah penelitian dalam judul “ANALISIS YURIDIS

KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANAK”. ( Studi Di Polresta Malang )

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan terlebih dahulu harus menetukan perumusan masalah

yang akan dipecahkan sebelum malaksanakan penulisan. Berdasarkan dari uraian

latar belakang diatas, maka penulis dalam hal ini mengambil 2 (dua) rumusan

masalah, antara lain :

1. Faktor apa yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana

pemerkosaan ?

2. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap fenomena pemerkosaan

yang dilakukan oleh anak di kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini

yaitu:

1. Dengan mengetahui faktor dan tujuan anak tersebut dalam melakukan

tindak pidana pemerkosaan, kita bisa menemukan solusi untuk

mencegah tindak pidana tersebut

2. Dapat mengetahui seperti apa perspektif kriminologi terhadap tindak

pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang telah diuraikan di

atas, maka penulis akan menjelaskan manfaat dari penulisan ini, yakni :

1. Dengan mengetahui faktor dan tujuan anak tersebut dalam melakukan

tindak pidana pemerkosaan, kita dapat meminimalkan atau bahkan

mencegah kejahatan khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Dengan adanya tulisan ini kita dapat mengetahui tindakan apa yang

seharusnya kita lakukan dalam meminimalisir tindak pidana

pemerkosaan  yang dilakukan oleh anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian

ini, adalah metode pendekatan yuridis kriminologis, yaitu metode pendekatan

berlandaskan pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku.13 Secara kriminologis artinya pendekatan masalah yang didasarkan pada

latar belakang mengenai apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak

pidana pemerkosaan.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis maka penulis

memilih lokasi penelitian di polresta malang.

13 Soejono Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta.
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3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini yang dipakai adalah penelitian yuridis

kriminologis, oleh karenanya data dasar dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan

cara melakukan interview atau wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dan

memahami literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku yang berhubungan dengan obyek atau permasalahan yang akan

diangkat oleh penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung

dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap Total Sampling yaitu

semua pelaku tindak pidana pemerkosaan, yang kasusnya belum

terselesaikan dan masih berada di polresta malang yang berinisial nama

AW, HB, dan AG. Serta wawancara kepada IPTU Jayanti Mandasari

Harahap selaku kanit PPA polresta Malang. Jenis pertanyaan yang di pakai

adalah Pertanyaan Terbuka yaitu Pertanyaan yang jawabannya tidak
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ditentukan terlebih dahulu melainkan diserahkan sepenuhnya kepada

responden.14

b. Studi Kepustakaan

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian, berdasarkan data-data yang disajikan obyek penelitian, seperti

buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan acuan-acuan dalam

menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang akan

disusun kemudian.

5. Analisa Data

Tahapan analisa data adalah data sekunder untuk diolah data primer,

kemudian diuraikan menjadi kalimat yang baik, baku, dan benar. Proses

pengolahan tersebut menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu

menarik data primer untuk kemudian dianalisa berdasarkan data sekunder,

sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.15

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika ini terbagi menjadi 4 (empat) bab tersusun secara berurutan,

adapun rencana sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

14 Prof.Dr.Muslan Abdurarahman, SH,MH 2009 Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press
Hal. 113

15 Ibid
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BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelittian dan sistemtika

penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dimana dalam bab ini berisi tentang diskripsi atau uraian, teori–teori,

tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pemerkosaan, teori-

teori tentang  kriminologis, konsep tentang anak, undang – undang dan kajian

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pencurian yang dilakukan

oleh anak yang berkaitan mengenai faktor yang mempengaruhi anak dalam

melakukan pemerkosaan, dan dilihat dari perspektif kriminologi, terhadap

fenomena pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Kemudian dianalisis secara

yuridis kriminologis berdasarkan hasil penelitian berupa pengumpulan data

dengan cara wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dengan pakar

kriminologis

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran–

saran yang akan diberikan oleh penulis dari apa yang penulis temukan dari

penelitiannya

DAFTAR PUSTAKA


