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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya 

hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman. Oleh 

karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat 

diperlukan suatu lembaga yaitu lembaga kepolisian. Setiap orang dalam 

pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan serta 

mentaati peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. 

Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku, 

maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Orang yang menjadi 

korban atau menderita kerugian akibat pelanggaran hukum tersebut tidak 

menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

kekacauan yang justru timbul karena masing-masing anggota masyarkat 

bertindak menurut caranya sendiri. Adanya penegakan hukum yang baik akan 

terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat tentunya.  

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian 

ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, sekarang 

yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya 

manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Program-program 

yang dilaksanakan dalam tugas kepolisian di kewilayahan sudah dapat dilihat 
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hasilnya, sementara yang perlu dan wajib dilakukan adalah perbaikan sisitem 

untuk pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Momo Kelana “kepolisian adalah lembaga pemerintah republik 

indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta 

membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam 

kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian1.”  

Berdasarkan pengertian tersebut, Penulis memberikan penyimpulan 

bahwa kepolisian adalah bagian dari aparatur negara yang bernaungan di 

bidang hukum yang bertugas untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman 

masyarakat. 

Menurut KBBI, “Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum dan menangkap orang yang 

melanggar Undang-Undang2.”  

Penulis menyimpulkan pengertian tersebut, kepolisian adalah aparatur 

negara yang dimana mempunyai tugas bukan hanya untuk memelihara 

ketertiban serta melindungi masyarakat namun juga mempunyai wewenang 

untuk dapat menghukum masyarakatnya apabila sewaktu-waktu terdapat 

kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat melanggar hukum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

                                                           

       1 Widya Maya Kartika. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Dalam 
Media Internet Studi Di Kepolisian Wilayah Malang. https://www.scribd.com/doc/2008. Diakses 
tanggal 19 September 2016 pukul 07.00 WIB 

       2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Polisi. Http://kbbi.web.id. Diakses  pada 
tanggal 05 September 2016 pukul 07.40 WIB 

https://www.scribd.com/doc/89350693/2008
http://kbbi.web.id/
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Pengertian Kepolisian juga di atur menurut pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.”  

Penulis berpendapat bahwa kepolisian adalah suatu lembaga keamanan 

yang diberikan wewenang langsung untuk dapat menyelenggarakan fungsinya 

sebagai aparatur negara yang dapat memberikan keamanan serta perlindungan 

sesuai dengan fungsi serta tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang.  

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi : “Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan juga pada 

Pasal 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil oleh penulis berkaitan 

dengan masalah pelecehan seksual di kalangan remaja ini maka sesuai dengan 

tugas pokok daripada kepolisian yang di jelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13. maka 
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diperlukan penanggulangan yang lebih terhadap pelecehan seksual ini karena 

dimanapun dapat terjadi pelecehan seksual tidak perduli dimana tempat dan 

waktunya jika mereka merasa mempunyai peluang untuk dapat melakukannya 

maka dapat dilakukannya, remaja perempuan yang mendapat perlakuan ini 

selayakanya subjek yang dapat dikatakan lemah dapat saja menerima ini 

dengan tangan terbuka karena kadang selalu diikuti dengan ancaman yang 

dilakukan oleh pihak laki-laki.  

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Kepolisian 

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dan pada Pasal 13 

tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; dan  
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual 

Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada 

saat ini adalah pelecehan seksual. Sudah terlalu lama kebudayaan kita 

mendefinisikan pelecehan dalam arti hubungan kelamin saja. Pelecehan 

seksual dapat meliputi setiap tindakan kekerasan seksual dari persetubuhan 

sampai penyimpangan seks. Banyak orang dewasa yang mengalami pelecehan 
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seksual sebagai remaja merasa bersalah dan bertanggung jawab secara pribadi, 

terutama jika timbul perasaan nikmat dalam diri mereka. Yang lebih 

menghancurkan adalah kebenaran yang menyedihkan bahwa keinginan yang 

wajar akan kasih, kepedulian dan perhatian dipenuhi secara tidak wajar oleh 

pelaku pelecehan itu. Setiap orang dewasa bertanggung jawab atas energi 

sekssulitas mereka dan bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan 

kekuatan mereka dengan melampaui batasan-batasannya tidak peduli usia anak 

itu berapa, atau bagaimana mereka bersikap terhadap orang dewasa, atau apa 

yang menjadi kebutuhan emosi anak itu. Korban pelecehan seksual dan korban 

perkosaan mengalami stres dengan tingkatan yang berbeda-beda, hal ini 

disebabkan karena peristiwa pelecehan atau perkosaan itu merupakan peristiwa 

traumatis yang membekas sangat mendalam bagi korban-korbannya. Tujuan 

pemangsa juga untuk membuat korban potensial merasa cukup nyaman berada 

dekat si penyerang, untuk hanya berdua saja dengan pemangsa. 

Pelecehan seksual (sexual harassment) menurut Rotundo, Nguyen, & 

Sackett adalah segala bentuk perilaku maupun perkataan serta pemaksaan 

kepada seseorang yang berefek merendahkan martabat orang yang menjadi 

sasaran atau perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang 

tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku 

lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk ke seks.3 

                                                           

       3 Kisahmasakecil. makalah-kekerasan-pemerkosaan. kisah-masa.blogspot.co.id/2011, Diakses 
tanggal 21 September 2016 pukul 19.00 WIB 
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Penulis mengambil kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah keadaan 

dimana seseorang dapat melakukan dengan berbagai tindakan bukan saja 

dengan bentuk fisik namun non-fisik pun dapat dilakukakanya dengan mudah, 

juga dapat dilakukan secara terang-terangan dan ataupun sembunyi-sembunyi 

tergantung dimana keinginan atau timbulnya hasrat untuk melakukannya.  

N.K. Endah Triwijati berpendapat bahwa Pelecehan Seksual adalah 

perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak 

dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.4  

Menurut penulis pelecehan seksual adalah suatu keadaan dimana orang 

yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual ini sangat tidak 

menginginkannya karena dapat mengakibatkan gangguan terhadap jiwa si 

penerima pelecehan bukan saja dari fisik namun juga pada phsikis si penerima.  

Yayasan Harapan Permata Hati Kita mendefinisikan pelecehan seksual 

sebagai tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang 

berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan 

dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.5  

                                                           

       4 N.K. Endah Triwijati. Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologi https://www.scribd.com/2016. 
Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 20.00 WIB  

       5 Willieano Satya Dharma. Pelecehan seksual Pada Wanita Di Tempat Kerja. 
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009. Diakses tanggal 21 
September 2016, pukul 19.56 WIB  

https://www.scribd.com/2016
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009.
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Penulis menyimpukan bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan 

yang sangat tidak manusiawi terhadap si penerima karena bersifat mengganggu 

dan sangat melanggar kesusilaan. Pelecehan seksual merupakan suatu 

perbuatan tidak senonoh yang menyangkut seksualitas, dimana perbuatan ini 

juga merupakan kendala bagi perkembangan kepribadian dan juga bisa 

mengancam jati diri korban, membuat sulit berkonsentrasi dan tidak percaya 

diri karena merasa sudah mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya.  

Pelecehan seksual sendiri di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) yaitu pada Pasal 289 yang berbunyi : “Barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk  melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan 

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun”. 

 Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan 
menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat 
mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. 
Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : 
“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain 
ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita 
tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya 
ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. 

 Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang 
yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan 
merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa 
penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu 
tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan 
mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.  

 Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan 
seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada 
mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan 
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sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu 
sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi 
siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya 
lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak 
sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman 
akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain 
sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan 
adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang 
ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian 
upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang 
terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan 
dan lain sebagainya.6 
 

C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan Secara Preventif 

dan Represif  

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah sosial atau penanggulangan secara Preventif 

dan Represif, termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Di 

samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

pada umumnya, maka penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang 

kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah 

kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” merupakan 

suatu keharusan.   

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, 

disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat 

                                                           

       6 Paris Manalu. Unsur pasal 285 kuhp sd pasal 289 kuhp. https://parismanalush.blogspot.co.id. 
Diakses tanggal 27 Oktober 2016, pukul 03.00 WIB 
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berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Hingga saat ini berbagai program dan kegiatan telah 

dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Menurut Barda Nawawi Arief “Upaya atau kebijakan untuk melakukan 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 
kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 
kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan 
masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana).7 

 

Penulis menyimpulkan Menurut Barda Nawawi ini bahwa kebijakan 

kriminal itu seharusnya di tindak dengan menggunakan penanggulangan secara 

penal (hukum pidana) agar masyarakat itu dapat merasa terlindungi, adapun 

menurut Muladi bahwa dalam kaitannya dengan upaya-upaya preventif atau 

pencegahan kejahatan pada umumnya mengatakan bahwa dalam 

perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah-arah tindakan yang 

ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi 

kejahatan yang ada di masyarakat daripada memakai sarana non-penal tersebut. 

Dengan menggunakan cara penal (preventif) ini adalah cara yang paling ampuh 

untuk dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat  dan 

terbilang si pelaku akan lebih jera jikalau memakai cara penal (preventif). 

                                                           

       7 Dalam Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Sleman 
Yogyakarta. Hal 156 
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Dengan begitu pera pelaku juga pasti akan memikirkan jika sewaktu-waktu dia 

akan berbuat suatu kesalahan.  

Pelecehan seksual sendiri di jelaskan di dalam pasal KUHP sebagai 

upaya penal, yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual 

atau yang menjadi penanggulangan preventif yaitu pasal 289 KUHP yang 

berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

Usaha – usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 
kejahatan bukan saja dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), 
namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal yaitu secara 
Represif. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan 
sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga 
masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, 
dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, 
kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat 
keamanan lainnya dan sebagainya.8 

Penulis menyimpulkan bahwa ini bisa juga dengan cara memberikan 

seminar-seminar ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat pendidikan yang 

lainnya yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membagikan penjelesan 

tentang kejahatan seksual tersebut. Secara tradisional pencegahan kejahatan 

(upaya non-penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan 

berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. 

                                                           

       8 Dalam Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Sleman 
Yogyakarta. Hal 164 
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Sudarto mengemukakan bahwa kegiatan karang taruna seperti pramuka dan 

penggarapan kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan 

upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. 

Upaya penanggulangan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat 

preventif (pencegahan/penanganan/pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. 

Sedangkan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, 

sedangkan Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah 

sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan 

dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Upaya membina dan mendidik 

untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk 

pencegahan atau preventif  lebih secara baik untuk diatasi.  

D. Tinjauan Umum Tentang Remaja  

Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa, pada masa ini 

terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, 

biologis, mental dan emosional serta psikososial. Kesemuanya ini dapat 

mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Ketidaksiapan terhadap remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat 

menimbulkan berbagai perilaku menyimpang itu seperti kenakalan remaja, 

penyalahgunaan obat terlarang, penyaki menular seksual (PMS) dan HIV/ 

AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, Aborsi hingga kepada permasalahan 

yang di ambil oleh penulis adalah masalah pelecehan seksual.  
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Sejalan dengan perubahan–perubahan yang terjadi dalam diri remaja, 

mereka juga dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa 

kanak-kanak. Sebagai mana diketahui, dalam setiap fase perkembangan, 

termasuk pada masa remaja, individu memiliki tugas-tugas perkembangan 

yang harus di penuhi. Apabila individu mampu memenuhi tugas perkembangan 

dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, dan kebahagiaan juga akan 

menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan pada 

fase berikutnya. Beberapa perubahan yang di alami remaja adalah perubahan 

fisik, psikis dan sosial.  

Menurut Hurlock remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti 

tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang 

lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik 

Pasa masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak 

termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.9 

Penulis menyimpulkan bahwa remaja adalah seseorang yang dapat 

dikategorikan sebagai orang yang bukan lagi anak-anak melainkan sudah 

kepada tahap yang lebih atau dapat dikatakan setengah dewasa karena sudah 

dapat memahami tentang baik dan tidaknya suatu perbuatan.  

Batasan remaja menurut Drajat yaitu masa pemilihan yang ditempuh oleh 

seorang dari mana anak-anak menjadi dewasa. Dengan arti lain sebuah situasi 

yang menjembatangi menuju ke tingkat dewasa. Masa remaja ini berlangsung 

                                                           

       9 Hariyanto. Pengertian-Remaja. http://belajarpsikologi.com/2010. diakses tanggal 22 
september jam 12.00 WIB  

http://belajarpsikologi.com/2010
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kira-kira 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun. Akhir masa remaja antara 

usia 16 sampai 18 tahun. Dikatakan masa usia matang secara hukum pada masa 

ini remaja sangat ingin dihargai kehadirannya oleh orang sekitarnya.10 

Penulis mengambil kesimpulan, remaja adalah subyek yang sangat di 

pengaruhi oleh umur sehingga dapat diterima oleh orang sekitar bahwa dia 

dapat digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mengerti tata cara yang 

baik pada lingkungan area permainannya.  

Menurut Gayo ciri-ciri remaja usianya berkisar 12-20 tahun yang dibagi 

dalam tiga fase yaitu; Adolensi dini, adolensi menengah, dan adolensi akhir. 

Penjelasan ketiga fase ini sebagai berikut :  

1) Adolensi dini 
Fase ini berarti seksual yang meninggi yang tidak jarang menurunkan 
daya kreatif/ ketekunan, mulai renggang dengan orang tuanya dan 
membentuk kelompok kawan atau sahabat karib, tinggah laku kurang 
dapat dipertanggungjawabkan. Seperti perilaku di luar kebiasaan, 
delikuen,dan maniakal atau defresif. 

2)  Adolensi menengah 
Pada Fase ini hubungan dengan kawan dari lawan jenis mulai 
meningkat pentingnya, fantasi dan fanatisme terhadap berbagai 
aliran, misalnya, mistik, musik, dan lain-lain. Menduduki tempat 
yang kuat dalam perioritasnya, politik dan kebudayaan mulai menyita 
perhatiannya sehingga kritik tidak jarang dilontarkan kepada keluarga 
dan masyarakat yang dianggap salah dan tidak benar, seksualitas 
mulai tampak dalam ruang atau skala identifikasi, dan desploritas 
lebih terarah untuk meminta bantuan. 

3)  Adolesensi akhir 
Masa ini remaja mulai lebih luas, mantap, dari dewasa dalam ruang 
lingkup penghayatannya. Ia lebih bersifat ‘menerima’dan ‘mengerti’ 
malahan sudah mulai menghargai sikap orang/pihak lain yang 

                                                           

       10 ibid  
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mungkin sebelumnya ditolak. Memiliki karier tertentu dan sikap 
kedudukan, kultural, politik, maupun etikanya lebih mendekati orang 
tuanya. Bila kondisinya kurang menguntungkan, maka masa turut 
diperpanjang dengan konsekuensi .imitasi, bosan, dan merosot tahap 
kesulitan jiwanya. Memerlukan bimbingan dengan baik dan 
bijaksana, dari orang-orang di sekitarnya.11 

Menurut Imran masa remaja adalah diawali dengan masa pubertas, yaitu 
masa terjadinya perubahan-perubahan fisik (meliputi penampilan fisik seperti 
bentuk tubuh dan proporsi tubuh) dan fungsi fisiologis (kematangan organ-
organ seksual). Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan 
peristiwa yang paling penting, berlangsung cepat, drastis, tidak beraturan dan 
terjadi pada sisitem reproduksi. Hormon-hormon mulai diproduksi dan 
mempengaruhi organreproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta 
mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Perubahan tubuh ini disertai 
dengan perkembangan bertahap dari karakteristik seksual primer dan 
karakteristik seksual sekunder. Karakteristik seksual primer mencakup 
perkembangan organ-organ reproduksi, sedangkan karakteristik seksual 
sekunder mencakup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis 
kelamin misalnya, pada remaja putri ditandai dengan menarche (menstruasi 
pertama), tumbuhnya rambut-rambut pubis, pembesaran buah dada, pinggul, 
sedangkan pada remaja putra mengalami pollutio (mimpi basah pertama), 
pembesaran suara, tumbuh rambut-rambut pubis, tumbuh rambut pada bagian 
tertentu seperti di dada, di kaki, kumis dan sebagainya.12 

Penulis menyimpulkan bahwa masa remaja ini adalah masa dimana 

seseorang itu dapat berubah karena lebih cenderung diliat daripada perubahan 

fisik yang terbilang sangat menonjol, karena dari perubahan fisik itu seseorang 

dapat dinilai sudah atau belumkah dia menginjak usia  remaja tersebut, namun 

kadang fisik juga tidak terlalu mencerminkan sisi remajanya karena kadang 

postur tubuh yang dapat merubah semuanya misalnya dari gemuk atau 

                                                           

       11 Info Remaja.”pengertian ciri-ciri remaja”.http://www.inforemaja.com/2012. Diakses 
tanggal 31 Agustus 2016, pukul 15.00 WIB 

       12 Andy S.”perkembangan usia remaja”. http://ilmu-pasti-pengungkap kebenaran. 
blogspot.co.id/2011. Diakses Tanggal 25 September 2016 pukul 18.00 WIB  
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kurusnya seseorang ini juga dapat dilihat apalagi untuk seorang perempuan 

yang terbilang cenderung lebih menonjol sisi-sisi fisik tubuhnya tersebut. Ciri-

ciri remaja dalam berbagai sudut pandang juga tidak mesti dilihat dari satu sisi, 

tetapi dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi usia, perkembangan 

fisik, phsikis, dan perilaku. Karena terkadang yang terjadi pada anak zaman 

sekarang walaupun umurnya masih di bawah namun sudah terlihat tinggi.  

Menurut Undang-undang nomor 35 Tahun Tahun 2014 atas perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 

ayat (1) bahwa batasan usia remaja yaitu Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

Penulis menyimpulkan bahwa anak yang sudah dapat dikatakan remaja 

adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau berkisar pada 13-17 tahun dan 

belum menikah, karena jikalau sduaha menikah maka anak itu dapat dikatakan 

dewasa karena mampu menanggapai berbagai hal yang terjadi pada dirinya.  

Menurut KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), usia 

dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi 

: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 

(21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabilah perkawinan itu 

dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka 

tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah 
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kekuasaan orang tua, berada diperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana 

teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. 

Dalam KUHPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan 

telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah 

menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah 

berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada 

dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka 

KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu 

kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri, sehingga yang dapat dikatakan 

remaja adalah pada batasan hingga 18 tahun.   


