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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami

peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi

sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang

paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-

anak. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar

yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan

hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai

tradisi dan adat istiadat.

Pemberitaan diberbagai media elektronik hingga media cetak selalu

terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya

dilakukan dengan berbagai macam cara. Gejala kekerasan seksual yang terjadi

di masyarakat diungkapkan oleh Ratna Megawati yang mengemukakan bahwa

didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan sosial,

yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, rusaknya

lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya

kriminalitas.1

1 Ratna Megawati. 1982. Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender,
Bandung: Kanisius, hal. 21
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Kekerasan seksual ini kini telah menjadi masalah sosial yang cukup

serius dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak dan

perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin

yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan

secara fisik, psikologis dan seksualnya, termasuk didalamnya ancaman

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak lebih sering menunjukkan bentuk gabungan

dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual,2

dengan telah dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus

terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan

akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku

ataupun sebagai korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual dalam

praktiknya semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat, namun

tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan

seksual apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual apabila terus berlanjut, maka korban kekerasan seksual

tidak akan dapat memperoleh haknya atas kebenaran keadilan dan pemulihan.

Perlindungan hukum bagi pelaku dan korban khususnya anak dalam hal ini

merupakan hal yang sangat urgensi untuk menangani kasus-kasus kekerasan

seksual.

2 Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT Alumni, hal 12
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Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual

karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya

dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa

disekitarnya, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual

terhadap anak karena anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak

memberitahukan apa yang dialaminya. Anak yang dinilai rentan terhadap

tindakan kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik

dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat

jasmani maupun rohani dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.3 Perlindungan dari kekerasan harus dilakukan agar kelak di

kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).4

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari adanya

kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data di Polda Jawa Timur dalam kurun

waktu 3 tahun yakni tahun 2015 terdapat 76 kasus, tahun 2016 terdapat 198

kasus dan tahun 2017 terdapat 47 kasus. Kasus-kasus tersebut tersebar

diberbagai daerah seperti Sumenep, Sampang, Bojonegoro, Kabupaten Malang,

Kota Batu, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Ngawi, Kota Kediri, Kabupaten

Kediri, Madiun, Tuban, Nganjuk, Bondowoso, Pacitan, Situbondo, dan di

Mojokerto.

3 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4 Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nusantara, hal.18
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Data dari KPAI sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan

dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya

sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak

laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan

seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan

yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan

terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600

ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan

seksual.5

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) menyebutkan: “Anak yang

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kemudian dalam Undang-

Undang SPPA Pasal 26 ayat (1) menyebutkan, “penyidikan perkara anak

dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Jenis kejahatan semakin bertambah disamping semakin majunya

perkembangan zaman. Kejahatan terhadap tubuh diantaranya adalah kejahatan

seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan

dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara

fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi

5 www.kpai.go.id/berita/pelaku-lebih-banyak-menyasar--anak-laki-laki/
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dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat

pulih seperti sedia kala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah

kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak

kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang

dialaminya.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku

merupakan masalah yang sangat serius, hal ini ditunjukkan adanya kasus yang

ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kota Batu, yaitu pada tanggal

15 bulan Agustus tahun 2018, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kota Batu

menerima laporan bahwa telah terjadi pencabulan atau kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Pelaku anak tersebut

berjumlah 2 orang atas nama KU dan AD, saat melakukan perbuatan tersebut

pelaku berusia 13 tahun 6 bulan dimana status pelaku masih sebagai siswa

kelas X di SMP, kemudian untuk korban atas nama AAR berusia 12 tahun dan

statusnya sebagai siswa kelas IX SMP. Pelaku melakukan kekerasan seksual

kepada korban sebanyak 4 kali dimana yang pertama pada bulan Mei 2018 dan

yang terakhir pada bulan Juni 2018 dengan semua kekerasan seksual tersebut

dilakukan di dalam kamar kakak pelaku dalam rumah pelaku di Bumiaji Kota

Batu. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek

korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan rumah pelaku bersebelahan

dengan rumah korban.

Proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres

Kota Batu karena pihak orang tua korban sangat tidak menerima perbuatan
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pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem peradilan pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan atau

kekerasan seksual pun berjalan sampai dengan persidangan dan putusan oleh

pengadilan mendasari tuntutan dari kejaksaan dimana putusannya yaitu pelaku

atas nama KU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan

beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut

sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan

pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan

6 (enam) bulan AD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

bulan.

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

ataupun pelecehan seksual tentunya berbeda dengan orang dewasa sebagai

pelakunya dan hal tersebut akan memberikan dampak tersendiri sebagaimana

dijelaskan tentang dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat,

baik akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh sendiri adalah suatu

keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.6 Dampak yang

ditimbulkan tersebut dapat berpengaruh kepada anak yang melakukan tindak

pidana kekerasan seksual tersebut, aparat penegak hukum yang terlibat dalam

perkara tersebut, bahkan hukum acara dalam proses penyidikan tindak pidana

kekerasan seksual tersebut.

6 Ishaq. 2008. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 10
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Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan,

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik dalam

melakukan penyidikan dan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik

yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik

atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para

penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada

anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat

terungkap secara tepat dan jelas.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

meneliti “Penyidikan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak

Pidana Kekerasan Seksual PPA Satuan Reskrim Polres Kota Batu.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana

kekerasan seksual?

2. Apa saja kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

3. Apa saja upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

kekerasan seksual dalam proses penyidikan?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tindakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana

kekerasan seksual.

2. Mengetahui kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

3. Mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

kekerasan seksual dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan

memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran

yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi

referensi khususnya bagi kalangan di bidang hukum dan bagi seluruh

masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di

bidang Hukum Pidana khususnya terkait dalam penyidikan dan

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

seksual oleh penyidik.



9

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk

memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa

dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan,

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu

jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka

metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum

sosiologis. Penulis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan secara

obyektif bentuk tindakan penyidikan dan perlindungan hukum, kendala

penyidik dalam memberikan perlindungan hukum, dan upaya perlindungan

hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh

penyidik PPA Satuan Reskrim Polres Kota Batu.

2. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah hukum Polres Kota Batu.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Polres

Kota Batu tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan tindak

pidana kekerasan seksual pada anak.
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3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan

melalui wawancara atau interview dengan penyidik yakni Sugiarto, S.Pd

(Kanit PPA Polres Batu) dan Brigadir Radityo, Brigadir Eko N, Briptu

Santi (Penyidik unit PPA Polres Batu), penyidik yang melakukan

penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Polres Kota

Batu, sebagai sumber informasi utama/pertama yang mana semuanya

diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan

dan literature-literature yang terkait serta Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), dan Yurisprudensi atau keputusan-keputusan

dari hakim terdahulu terkait anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan

seksual.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dalam

bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden

dalam hal ini adalah Ipda Sugiarto, S.Pd (Kanit PPA Polres Batu), dan

Brigadir Radityo, Brigadir Eko N, dan Briptu Santi (Penyidik unit PPA

Polres Batu) mengenai hal yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu 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. Teknik dokumentasi yang penulis lakukan adalah

mengumpulkan data-data atau arsip yang ada di PPA Polres Batu untuk

membahas permasalahan yang ada serta melakukan pencatatan secara

sistematis dan teratur yang berhubungan dengan data-data di PPA Polres

Batu mengenai kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan deskriptif kualitatif, yaitu

analisis yang diarahkan pada uraian deskriptif mengenai bagaimanakah

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik, kendala yang
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dihadapi oleh penyidik, dan upaya yang dilakukan oleh penyidik PPA untuk

dapat mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak dikaitkan dengan

KUHAP. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan

pengumpulan data. Data-data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk hasil

wawancara maupun rekaman terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk

tulisan, dengan menentukan kata kunci dari setiap hasil tersebut agar dapat

mempermudah dalam mengingat dan mengelompokkan data tersebut.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan tugas

akhir ini, maka sistematika penulisan hukum dibagi 4 (empat) bab, dan masing-

masing bab memiliki isi dan subtansi yang berbeda-beda dalam penulisannya,

tetapi antara satu dengan yang lainnya saling berurutan dan berkaitan.

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

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

kajian yuridis, serta bahan-bahan kajian teori yang dipakai oleh penulis

untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti.
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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 dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari

penulisan, serta saran-saran atau dengan harapan dapat menjadi masukan

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.


