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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang mana 

tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara 

hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan 

ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya 

disebut UUPA 2002 jo UUPA 2014) dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa : 

“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 dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 1 

Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana Undang-Undang juga 

telah melakukan aturan perlindungan, dalam hal ini juga kepada korban tindak 

pidana pencabulan anak, mulai dari tingkat penyidikan. Sebab dari korban 

                                                           
 1 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297. 
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pencabulan yang di alami oleh anak di tingkat penyidikan mengalami tekanan, 

karena mereka merasa takut atau malu terhadap penyidik. 

Kanit PPA Polres Mojokerto, IPTU Sri Mulyani mengatakan bahwasanya: 

“Maraknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah 

umur di wilayah hukum Polres Mojokerto semakin tak terkendali. 

Sejak januari hingga bulan Desember 2016, tercatat sudah ada 23 

kasus tindak pidana, mualai dari kasus asusila seperti pencabulan  

yang sudah ditangani oleh PPA Polres Mojokerto. Itu berarti setiap 

bulannya terdapat 3 kasus yang terjadi. Dan sampai februari 2017 

sudah terdapat 2 kasus pencabulan anak, rata-rata dari umur korban 

pencabulan berkisar umur 8-17 tahun”.2  

Mayoritas pelaku merupakan orang dekat korban bahkan di antaranya 

keluarga korban sendiri. 

Selain itu, modus yang di gunakan pelaku hampir sama dengan cara 

merayu, membujuk, mengancam dan memberi uang antara dua ribu rupiah sampai 

sepuluh ribu rupiah, mengajak makan, dan membelikan pulsa berkisar lima ribu 

rupiah sampai sepuluh ribu rupiah, karena mereka adalah anak dan belum 

memahami mau saja menuruti keinginan pelaku. Kemudian setelah pelaku selesai 

melakukan aksinya, korban diancam tidak boleh melaporkan kepada orang tuanya 

atau orang yang dapat di percayai.3  

Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  

“Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

                                                           
2 Wawancara bersama IPTU SRI MULYANI tanggal 13-Februari-2017 
3
 Ibid 
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mengalami penderitaan fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi yang  

disebabkan  oleh  tindak pidana.”4 Sedangkan disebutkan dalam UUPA 2002 jo 

UUPA 2014 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.5 

Perbuatan  tindak  pidana  pencabulan,  merupakan  perbuatan  yang  

melanggar kesusilaan anak yang dilakukan tersangka pada anak yang 

menimbulkan trauma fisik dan mental anak. Sehingga akibat yang timbul anak 

akan mengalami rasa takut serta jiwanya  terganggu,  karena  yang  ada  dipikiran  

anak  kejadian yang  telah dialaminya. Anak yang menjadi korban pencabulan 

biasanya hanya menjadi saksi pada waktu penyidikan di Polres, namun pada 

waktu penyidikan anak sebagai korban juga memiliki hak-hak pada tingkat 

penyidikan dimana sudah diatur dari beberapa Undang-Undang. Di antaranya 

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga memberikan aturan mengenai perlindungan korban di Pasal 10, 

kemudian mengenai hak-hak anak sebagai korban juga di atur dalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Pasal 18, 19, 22, 23.  

Sebagaimana dalam faktanya anak yang menjadi korban pencabulan 

setelah selesai mengalami kejadian pencabulan anak tidak mendapatkan 

pemulihan karena apa anak masih takut bersekolah anak merasa malu. Seperti 

kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Mojokerto, korban 

yang berusia 8 tahun mengalami truma yang cukup dalam, bahkan korban juga 

                                                           
4 Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012.  No. 153. 
5 Lihat Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. 
No 297. Op.cit. 
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menolak untuk bersekolah.6 Dan korban P mengalami trauma, tidak mau 

bersekolah karena trauma.7 Seharusnya anak pada saat penyidikan juga dilakukan 

rehabilitasi sehingga anak bisa pulih dan menghilangkan rasa trauma yang ada.  

Tidak hanya itu saja anak yang menjadi korban seringkali dikucilkan di dalam 

masyarakat, seperti halnya di gunjing anak yang telah menjadi korban, dengan 

banyak hal anak yang menjadi korban sangat trauma tentang psikisnya di waktu 

yang akan mendatang, sehingga akan merusak masa depan anak. 

Sedangkan kasus kedua yang terjadi di Mojokerto mengenai pencabulan 

guru les cabuli murid SD di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebanyak 

9 siswi. kejadian pencabulan dimulai pada saat muridnya yang sedang bimbingan 

belajar di rumah guru ( muhammad shalehan ) berusia 41 tahun membuka 

bimbingan belajar di rumah kontrakan di Desa Kedunggede, Kecamatan Dlanggu, 

Kabupaten Mojokerto. Guru di sekolahan korban atau murid lehan curiga dengan 

perilaku anak di bangku SD yang masih berusia 8-10 tahun, mereka di kelas biasa 

bicara dan berprilaku mesum. Kemudian guru menceritakan kejadian di orangtua 

murid masing-masing hingga ditindak lanjuti orangtua menanyakan kepada 

anaknya. Terus anak tersebut mengaku bahwa dia selama di tempat bimbingan 

belajar sering diperlakukan tak senonoh oleh guru lesnya tersebut, seperti halnya 

pada saat bimbingan belajar sang guru sering menontonkan video porno di 

hadapan murid. 

Penulis memilih pada tingkat penyidikan, bahwasannya penyidikan 

merupakan tingkat yang paling rawan untuk perkara pidana, dimana bisa saja pada 

                                                           
6 Aminudin. Peristiwa Pencabulan. http://pojokpitu.com. Diakses tanggal 10 Januari 2017. 
7 Ishomuddin. Guru Kembali Cabuli Murid. http://nasional.tempo.com. Diakses tanggal 10 

Januari 2017. 
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tingkat penyidikan tidak akan dilanjutkan berkas perkaranya ke ranah kejaksaan 

dan pelaku bisa meminta damai dengan korban. Padahal kalau itu terjadi tentu 

akan merugikan bagi si korban, karena dengan begitu maka pelaku tidak akan jera 

dengan yang sudah di lakukan atas perbuatannya. Pelaku akan bisa mengulangi 

perbuatannya terhadap anak-anak lainya, jika pelaku tidak di proses dengan 

hukum. Jadi penulis memilih di tingkat penyidikan ini dengan alasan agar anak 

yang menjadi korban diberikan hak-haknya sebagai korban dan pelaku agar terus 

diproses di pengadilan supaya mendapatkan efek jera. Dan agar tidak menghindari 

sang pelaku adalah seorang yang berkuasa bisa saja akan meminta damai pada 

keluarga korban, yang mana korbannya adalah anak, yang berhak menerima 

damai adalah orangtua atau wali dari korban anak. Anak yang tidak tahu apa-apa 

hanya ditindas saja, sangatlah rawan di tingkat penyidikan kalau di lakukan 

damai. Dan kemudian fenomena pada saat selesai proses penyidikan anak korban 

tidak menddaptkan rehabilitas langsung dan tidak ada bantuan hukum pada saat 

pemeriksaan di tingkat penyidikan. 

Pada saat proses penyidikan sangat perlu perlindungan bagi korban 

pencabulan yang kategori anak, karena anak adalah anak yang belum dewasa 

tidak tahu mana yang benar dan tidak juga tahu masalah mengenai hukum, 

sehingga perlunya adanya bimbingan atau pendampingan yang untuk proses 

penyidikan tersebut. Baik dari keluarga, lembaga bantuan hukum, kepolisian. Di 

samping itu semua perlunya kepolisian atau penyidikan yang menangani perkara 

pencabulan haruslah benar-benar memberikan bantuan dan perlindungan hukum 

yang tepat sesaui yang di amantkan dalam Undang-Undang yang berlaku. 
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Seringkali di tingkat penyidikan korban dan saksi korban dalam tingkat 

penyidikan merasa takut atau juga pada saat pelaporan, pemeriksaan korban 

merasa takut. Dengan cara-cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang yang 

berlaku sehingga anak dan saksi anak korban merasa nyaman. Perbuatan 

pencabulan bahwasannya sudah dilarang dan sudah di atur dalam Undang-Undang 

yang ada, bagi pelaku yang melanggar atas perbuatan pencabulan terhadap anak 

terdapat di KUHP pasal 289 maupun di luar KUHP yaitu UUPA No 35 Tahun 

2014 di Pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA No. 35 Tahun 2014 Jo UUPA 23 Tahun 

2002.  

Berdasarkan alasan latar belakang tersebut di atas, mengenai kasus-kasus 

pencabulan yang mana korban adalah anak dan anak yang menjadi korban tidak 

mendapatkan rehabilitasi, maka penulis ingin melakukan penilitian terhadap 

bagaiaman pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban  

tindak pidana pencabulan pada tingkat penyidikan di Polres Mojokerto serta apa 

yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dalam 

pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan pada 

tingkat penyidikan dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan di Polres 

Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum bagi korban  

tindak pidana pencabulan anak pada tingkat penyidikan di Polres 

Mojokerto ? 
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2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan pada 

tingkat penyidikan di Polres Mojokerto ? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana pencabulan anak pada tingkat penyidikan di Polres Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam 

pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan 

pada tingkat penyidikan di Polres Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai sarana meningkatkan pemahaman terhadap 

hukum pidana, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam 

menyelesaiakan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana 

hukum, dan diharapkan melalui penilitian ini dapat mengurangi tingkat 

kejahatan terhadap pencabulan terutama pada anak dan juga pada saat 

anak menjadi korban pencabulan hak-hak korban haruslah di penuhi 

terutama di tingkat penyidikan dan sebagai tambahan pengetahuan untuk 

selanjutnya. 
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2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan menjaga anak-anaknya 

untuk tidak menjadi korban selanjutnya dan perlu diwaspadai dengan 

orang lain baik terdekat maupun orang jauh. Karena tidak menutup 

kemungkinan pelaku kejahatan yang menimpa anak adalah orang terdekat 

anak. Sehingga dengan adanya kerjasama baik dari penegak hukum 

dengan masyarakat untuk memberantas kejahatan pencabulan terhadap 

anak. 

F. Metode Penulisan 

Untuk mendapatkan keterangan atau data-data yang diperlukan dalam 

penelitian skripsi ini, dimana keterangan-keterangan tersebut untuk 

menganalisis dan memecahkan permasalahan yang telah penulis rumuskan 

diatas, maka dipergunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah mengiditenfisikan 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial yang riil dan 

fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang 

condong bersifat kuantitatif. Dimana nanti penulis akan melihat bahwa 

hukum yang ada apakah sudah diterapkan dalam kehidupan di masyarakat, 

terutama untuk mengenai perlindungan hukum terhadap korban 

pencabulan. 
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2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini penulis melakukan di Polres Mojokerto dengan dasar 

pertimbangan bahwa Polres Mojokerto merupakan suatu instansi yang 

sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat serta mempunyai 

wewenang di bidang penegakan hukum. Terutama permasalahan mengenai 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di 

tingkat penyidikan. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam mengerjakan 

penelitian ini: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang 

utama/pertama.8 Dalam data primer penulis akan akan melakukan 

penelitian di Polres Mojokerto yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 

99 Mojosari. Data Primer di peroleh langsung dari lapangan yaitu 

dengan wawancara penyidik, maupun korban yang berhubungan 

dengan pelaksanan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

pencabulan pada tingkat penyidikan di Polres Mojokerto. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

                                                           
 

8 Ibid. 
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sumber kedua yaitu perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu. 9 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam tekhnik pengumpulan data penulis menggunakan cara sebagaimana 

berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan dan yang dilakukan di 

Polres Mojokerto beralamat di Jalan Gajah Mada No.99 Mojosari oleh 

penulis dengan cara melakukan sesi tanya jawab terhadap obyek yaitu 

Kanit PPA IPTU SRI MULYANI, S.H dan Pihak Keluarga maupun 

Korban di Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten 

Mojokerto. 

b. Dokumentasi  

Studi dengan penelusuran/pencatatan dengan mengumpulkan data-data 

atau arsip yang ada di lokasi Polres Mojokerto dan mempelajari data 

dari dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan yang berkaitan 

dengan penilitian hukum ini guna membahas permasalahan yang ada. 

Kemudian penulis melakukan Dokumentasi pada saat melakukan 

wawancara di tempat penyidikan. penulis juga melakukan dokumentasi 

terhadap korban dan keluarga korban pada wawancara dan melihat 

langsung kondisi korban. 

 

                                                           
9 Ibid. 
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5. Analisa Data 

Analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum 

menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam   

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas 

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang   dilakukannya 

serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara  analisis hasil 

penelitian yang  menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu  data yang 

dinyatakan oleh responden sacara tertulis atau lisan serta juga  tingkah laku 

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebgai sesuatu yang utuh.10 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Di dalam sistematika penulisan penulis membagi kedalam 4 BAB, yang 

masing-masing bagian sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penilitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab dimana dalam bagian ini penulis akan menyajikan teori-teori 

maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

maupun literatur-literatur yang akan di gunakan untuk mendukung analisis 

yang akan digunakan pada penilitian yang terkait Pelaksanaan Perlindungan 

                                                           
10 Mukhti  Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Hukum Normatif dan Empiris. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 180. 
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Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan 

Di Polres Mojokerto. 

BAB III: HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan yang berisikan penjelasan dan memaparkan data-

data hasil penelitian yang di dapat dari tekhnik pengumpulan data dengan 

tujuan untuk mendukung analisis penulis. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan 

dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu 

disampaikan terkait dengan masalah tersebut yang diangkat. 

 

 

 




