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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Negara merupakan sebuah wadah yang memayungi segala kegiatan 

masyarakat dan pemerintahan, seperti kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan 

lain sebagainya. Syarat terbentuknya sebuah negara haruslah memenuhi dua 

unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif.1 Unsur utama yang harus 

dipenuhi dalam pembentukan negara ialah unsur konstitutif, yaitu adanya 

rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur 

deklaratif merupakan unsur tambahan. Sebuah negara, sama halnya dengan 

pemerintahan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap rakyatnya, seperti 

dalam hal melindungi, menjaga, menerapkan keadilan sosial, serta 

menyejahterakan warga negaranya.  

Selain itu seperti yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan kepada 

bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.2 

                                                
       1 Konvensi Montevideo Tahun 1933. 

       2 Lihat Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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 Pada hakikatnya, sejak dalam kandungan anak memiliki hak asasi 

manusia yang dilindungi dan dijaga oleh hukum, sehingga dalam proses 

pertumbuhan anak sangat berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. 

Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, sangat diperlukan 

kebersamaan semua pihak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab pemeliharaan dan 

perlindungan anak.3 

Wujud perlindungan pemerintah Indonesia terhadap anak telah tertuang 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang  Nomor 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap 

anak memang terbilang cukup variatif, akan tetapi dalam penerapannya 

dikehidupan nyata sangatlah kurang optimal. Dibuktikan dengan data yang 

diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual 

terhadap anak meningkat 100% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.4 

Selanjutnya Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Susanto, 

                                                
       3 Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari 

Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, 

Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 2.  

       4 KPAI: Tindak pidana pelecehan seksual pada Anak Meningkat 100%, 

http://www.kpai.go.id, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. 
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MA pada dari bulan Januari hingga bulan Februari 2018, KPAI telah menerima 

223 aduan kekerasan seksual. Hal ini sangat memprihatinkan jika dalam kurun 

waktu dua bulan grafik aduan tindak pidana persetubuhan sangat tinggi.  

Memperhatikan tingkat perkembangan tindak pidana persetubuhan 

yang terjadi pada anak, dapat dikatakan bahwa kejahatan tindak pidana 

persetubuhan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas 

perbuatannya. Ditinjau dari aspek kuantitasnya maka kejahatan tindak pidana 

persetubuhan dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak serta media 

elektronik yang berisi dan menayangkan kasus-kasus tindak pidana 

persetubuhan. Selanjutnya diperhatikan dari aspek kualitas, tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak semakin bervariasi metode yang digunakan pelaku 

untuk melakukan tindak tindak pidana persetubuhan. Demikian pula berbagai 

kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak tindak 

pidana persetubuhan, hubungan korban dan pelaku yang  justru mempunyai 

kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya 

membimbing dan mendidik. 

Oleh karena itu dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya 

terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sudah pasti akan dilakukan 

pemeriksaan suatu perkara pidana guna untuk mencari kebenaran materiil 

(materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan 

untuk mencapai titik terang suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan awal 

hingga akhir yaitu tahap persidangan. 
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Bahwa dalam proses kegiatan mendapatkan bukti-bukti yang 

dibutuhkan pada pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali aparat penegak 

hukum mengalami suatu konflik tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri 

dikarenakan masalah tersebut berada di luar batas keahliannya. Maka dari itu 

dapat kita pahami bahwa bantuan seorang ahli memang memiliki andil yang 

besar dan penting dalam rangka mencari kebenaran materiil yang sah, jelas, 

dan bertanggungjawab bagi para penegak.5 

Peran seorang ahli sangatlah penting pada proses pemeriksaan perkara 

pidana, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan di sidang 

pengadilan, hal ini dapat memberikan suatu bantuan bagi aparat penegak 

hukum untuk memperjelas atau menerangkan suatu perkara pidana, wujud 

bantuan ini dapat berupa memberikan suatu petunjuk atau arahan yang lebih 

akurat mengenai pelaku tindak pidana. Selain itu bantuan seorang ahli juga 

sangat berpengaruh pada saat penjatuhan putusan terkait perkara pidana 

tersebut. 

Pada kasus tindak pidana persetubuhan dibutuhkan bantuan keterangan 

ahli dalam penyidikannya, biasanya dokter ahli forensik atau ahli lainnya. 

Keterangan dokter sangatlah membantu penyidik dalam membuktikan keadaan 

korban secara medis, hal ini sangat menentukan apakah memang benar kroban 

tersebut mengalami ancaman kekerasan dan lain sebagainya. Keterangan medis 

yang disampaikan oleh dokter tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum  (VeR). 

                                                
       5 Syaifullah Yophi Ardianto, Op.cit., hlm. 2. 
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Memang benar bahwa VeR memiliki porsi yang sangat penting dalam 

pengungkapan suatu kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, akan 

tetapi jika kita melihat metode yang dilaksanakan pada saat proses VeR, 

khususnya terkait Anamnesis atau pengambilan data dengan cara wawancara 

terhadap korban tindak pidana persetubuhan, hal ini dirasa kurang 

memperhatikan hak-hak anak didalamnya. Seperti yang ditegaskan dalam 

Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa anak sangatlah dilindungi dan 

dijaga, dari segi fisik maupun mental.  

Dapat kita ketahui bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana 

persetubuhan kemungkinan besar mengalami tekanan mental didalam dirinya, 

bahkan sangat dikhawatirkan ketika ia menjalani proses VeR pada tahap 

anamnesis, anak tersebut dikhawatirkan akan mengalami dampak emosi 

negatif, ditinjau dari dampak psikologis ia akan mengalami gangguan mental 

sedangkan pada dampak fisik ia akan mengalami gemetar, kejang otot, sakit 

kepala, bahkan sangat ditakutkan akan berujung pada kematian karena harus 

mengungkapkan peristiwa yang ia alami.  

Selain itu kita juga harus mempertimbangkan pada saat anak tumbuh 

menjadi dewasa ia akan mengingat segala hal yang terjadi pada masa kecilnya 

yang mengakibatkan anak menjadi trauma. Maka dari itu, kurang tepat kiranya 

jika prosedur VeR pada tahap anamnesis ini diterapkan pada anak. Hal ini 

sudah jelas akan menjatuhkan mental, membuat takut, merasa tersudutkan, dan 

menghilangkan rasa percaya diri seorang anak, karena pada tahap anamnesis 

seorang korban akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh dokter bahkan tak 
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jarang korban diminta untuk menceritakan kejadian tindak pidana persetubuhan 

yang ia alami.  

. Kemudian dapat kita perhatikan bahwa pada saat proses VeR tahap 

anamnesis anak tidak ditemani langsung didalam ruang pemeriksaan oleh 

orang tua atau walinya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah lebih 

memperhatikan hak anak yang merupakan korban tindak pidana persetubuhan 

khususnya pada saat proses VeR yaitu pada tahap anamnesis. Mengingat 

bahwa anak merupakan investasi masa depan bagi negara. Negara sudah 

seharusnya melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada anak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam terkait permasalahan tersebut. Sehingga penulis menyusun 

penelitian hukum dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN VISUM ET 

REPERTUM (VeR) PADA TAHAP ANAMNESIS (STUDI DI POLRES 

MALANG KOTA) " 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak 

pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  visum et repertum 

(VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota ? 

2. Apakah yang menjadi hambatan perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  

visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  visum et 

repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan 

dokumen  visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres 

Malang Kota. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademik 

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat 

mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dalam bidang 

hukum khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  visum et 

repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan 

keilmuan penulis khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  

visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota. 

3. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat lebih 

memperhatikan payung hukum terkait perlindungan hukum terhadap 

anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan 

dokumen  visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres 

Malang Kota. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak 



9 

 

sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembuatan dokumen  

visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di Polres Malang Kota. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan seputar hukum perlindungan anak dalam 

pembuatan dokumen visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis di 

Polres Malang Kota. 

 

F. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang obyektif. Untuk keperluan tersebut diperlukan 

informasi dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

  Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan 

adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan 

hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan 

pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan 

akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan 

yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.6 

  Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada 

peraturan perundangundangan dalam KUHAP yang mengatur penggunaan 

bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini 

khususnya dokter sebagai pembuat dokumen visum et repertum (VeR). 

Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui pembuatan 

dokumen visum et repertum (VeR) pada tahap anamnesis dalam 

penyidikan tindak pidana persetubuhan berdasarkan ketentuan tersebut 

dalam kenyataannya di lapangan. 

 

 

2. Lokasi Penelitian 

  Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penelitian 

dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang. 

3. Sumber Data 

  Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan jenis data sebagai 

berikut:  

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

hasil wawancara di lapangan. Data jenis ini diperoleh dari sumber data 

                                                
       6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 

hlm.15. 
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yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Polres Malang 

Kota khususnya yang bertugas di Unit PPA.7 

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:  

a. dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi 

penelitian (Polres Malang Kota).  

b. literatur, berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 

yang berupa laporan, artikel dalam media cetak, dan media massa 

yang berkaitan langsung dengan penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. wawancara atau interview merupakan serangkaian proses tanya jawab 

secara lisan antara pihak pencari informasi atau penanya atau disebut 

interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi 

informasi atau informan atau responden8. Pada penelitian yang 

dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer 

dan responden adalah penyidik di Polres Kota Malang, khususnya 

yang pernah menangani kasus tindak pidana persetubuhan. Teknik 

wawancara yang diterapkan bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara 

dilakukan dengan menggunakan interview guide yang berupa catatan 

mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini 

                                                
       7 PPA adalah suatu unit yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan terhadap kasus 

tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana terhadap Perempuan dan Anak. 

       8 Ibid., hlm.71. 
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masih dimungkinkan adanya bermacam-macam pertanyaan yang 

disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara dilakukan.9 

2. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 

peraturan perundangundangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang 

terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan 

bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang diangkat.10 

3. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi 

serta arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.11 Dalam 

hal ini dokumen atau arsip seperti surat permohonan pembuatan visum 

et repertum (VeR), visum et repertum (VeR) korban tindak pidana 

persetubuhan, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan 

yang terdapat di lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resort Kota 

Malang. 

 

5. Metode Teknik Pengumpulan Data 

  Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif, yaitu berusaha menganalisis 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 

                                                
       9 Ibid., hlm.73. 

       10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 

1986, hlm.21. 

       11 Ibid., hlm. 22. 
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dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

persetubuhan dalam pembuatan dokumen visum et repertum (VeR) pada 

tahap anamnesis. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Sebuah hasil penelitian yang baik tentunya harus memiliki gambaran 

penelitian yang terencana secara berurutan. Disini penulis menyusun 

kerangka pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari :  

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Penulis membuat latar belakang masalah tentunya yang menyangkut 

dengan judul yang akan diajukan, lalu di lanjutkan dengan pokok 

permasalahan yaitu uraian pertanyaan yang mengacu pada latar belakang, 

tujuan dan kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis, juga memuat 

uraian terkait sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini lebih khusus meninjau terkait kepustakaan yang meliputi 

uraian deskriptif mengenai teori, doktrin, pendapat ahli. Serta kajian yuridis 

yang akan dijadikan dasar pada penelitian ini. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini lebih menekankan pada analisa sumber data hasil penelitian 

yang kemudian dikaji melalui kepustakaan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini terdapat dua sub-bab dalam bab penutup yaitu kesimpulan yang 

berisikan hasil-hasil dari BAB III. Selanjutnya saran yang berisikan 

rekomendasi penulis terhadap pihak-pihak yang berkaitan atas permasalahan 

yang dikaji/diteliti.  
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