
1 

 

Gambaran Persepsi Guru Terhadap Pedofilia 
 

Maria Helena Suprapto 
Fakultas Psikologi, Universitas Pelita Harapan Surabaya 

maria.suprapto@uph.edu 
 

Agustin Widjiastuti 
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya 

agustin_natsuko@yahoo.com 
 

Abstrak 
 
Pedofilia menjadi sorotan masyarakat seiring dengan maraknya kasus pelecehan anak yang 
dilakukan oleh pelaku yang diduga memiliki gangguan pedofilia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan persepsi guru terhadap pelecehan seksual anak dan pedofilia. 
Penelitian ini menggunakan angket  terbuka yang dibagikan kepada 35 orang guru SD dan 
TK di Surabaya dengan metode incidental sampling. Angket terbuka berisi 9 pertanyaan 
tentang: 1) Kriteria pelecehan seksual; 2) Pernah tidaknya guru menghadapi siswa yang telah 
menjadi korban pelecehan seksual; 3) Cara guru mengenali tanda-tanda siswa mengalami 
pelecehan atau penganiayaan seksual; 4) Usaha untuk melindungi siswa  dan mencegah 
terjadinya pelecehan seksual; 5) Pandangan guru terhadap faktor-faktor yang mendorong 
individu melakukan pelecehan seksual; 6) Pandangan guru terhadap peran sekolah dalam 
melindungi siswanya dari pelecehan seksual; 7) Pandangan guru terhadap peran orangtua 
siswa untuk melindungi siswa dari pelecehan seksual; 8) Pandangan guru terhadap peran 
pemerintah dalam melindungi siswa dari pelecehan seksual; dan 9) Jenis hukuman yang layak 
bagi pelaku pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru TK dan SD belum 
memahami sepenuhnya tentang definisi, kriteria, dan dampak pelecehan dan penganiayaan 
seksual. Saran penelitian ini adalah guru SD dan guru TK sebaiknya mendapatkan 
psikoedukasi tentang pedofilia, penyebab, dan dampak pelecehan seksual terhadap anak. 
Sekolah diharapkan mempunyai program khusus yang mengajarkan tentang batasan-batasan 
sentuhan dan bagian tubuh yang boleh dan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan 
mengajarkan tata cara dalam menghadapi orang yang tidak dikenal. 
 
Kata kunci: pedofilia, pelecehan seksual, guru 
 
1. PENGENALAN 

1.1 Latar belakang 
Fenomena tentang banyaknya jumlah kasus pelecehan dan penganiayaan 

seksual di Indonesia telah menjadikan Indonesia darurat kekerasan terhadap Anak 
(Soekarno, 2015). Kasus penganiayaan seksual anak yang terjadi di Indonesia antara 
lain: penganiayaan siswa TK yang berusia 6 tahun yang terjadi di Jakarta 
International School (JIS) pada April 2014 (Indana, 2014);  penganiayaan seksual dua 
orang siswa SD Negeri Lajing, Bangkalan pada Mei 2014 (Bisri, 2014), penganiayaan 
seksual yang dialami oleh 4 siswa SDN di Medan pada bulan Mei 2014 (Bob, 2014), 
dan penganiayaan seksual yang dialami oleh 7 orang anak pada September 2016 di 
Bengkulu (Zie & Ray, 2016). Pada tahun 2014, Jawa Timur menempati peringkat 
tertinggi sebagai daerah yang memiliki tingkat kejadian kasus kekerasan anak paling 
tinggi (Soekarno, 2015). 
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Kasus penganiayaan seksual anak tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang 
mengalami gangguan pedofilia.Pedofilia adalah salah satu jenis gangguan psikologis 
yang termasuk dalam kelompok gangguan parafilia. Parafilia adalah gangguan 
psikologis yang menyebabkan individu memiliki hasrat seksual, fantasi seksual, dan 
perilaku seksual yang berulang dan intens, yang melibatkan objek bukan manusia 
(fetis), atau anak-anak dan anggota keluarga (incest), atau menyiksa pasangan saat 
berhubungan seksual (sadistik). Hampir semua jenis gangguan parafilia umumnya 
dialami oleh pria, kecuali gangguan masokisme (Durand & Barlow, 2006).  

Gangguan pedofilia ditandai dengan adanya ketertarikan seksual terhadap 
anak-anak yang belum mengalami pubertas (umumnya berusia 13 tahun ke bawah). 
Seseorang dinyatakan mengalami gangguan pedofilia bila mengalami tiga kriteria 
penentuan diagnosis selama paling tidak 6 bulan. Kriteria penentuan diagnosis 
pedofilia menurut Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders edisi 
kelima (DSM V, American Psychiatric Association, 2013)) yaitu: 1)  dorongan 
seksual yang intens, fantasi seksual, atau perilaku seksual yang muncul berulang kali 
yang mencakup perilaku seksual yang dilakukan dengan seorang anak atau sejumlah 
anak yang belum mengalami pubertas (umumnya berusia 13 tahun ke bawah); 2) 
individu telah melakukan suatu tindakan yang terkait dengan dorongan-dorongan atau 
fantasi seksual, yang menyebabkan penderitaan psikologis atau kesulitan untuk 
menjalin relasi sosial dengan orang dewasa; 3) individu paling tidak berusia 16 tahun 
dan minimal individu berusia 5 tahun lebih tua daripada anak. 

Pelecehan atau penganiayaan anak membawa sejumlah dampak psikologis 
yang serius. Pengalaman dianiaya secara seksual dapat membuat anak lebih berisiko 
untuk mengalami  depresi, conduct disorder, ketergantungan alkohol, ketergantungan 
nikotin, kecemasan sosial, dan keinginan untuk bunuh diri (Nelson dkk., 2002).  Anak 
dapat mengalami masalah-masalah emosional, seperti munculnya rasa marah, rasa 
bersalah, dan tidak mudah percaya kepada orang dewasa (Nevid, Rathus, & Greene, 
2005; Olive, 2007). Anak yang pernah dilecehkan atau dianiaya secara seksual dapat 
menjadi remaja atau orang dewasa yang bermasalah dalam mempertahankan 
persahabatan, menjalin relasi romantis dengan lawan jenis, mengalami fobia atau 
kecemasan yang berkaitan dengan hubungan seksual (Nevid, Rathus, & Greene, 2005; 
Olive, 2007). Dampak buruk dari penganiayaan anak adalah fenomena “lingkaran 
korban ke pelaku”, yaitu korban kekerasan seksual cenderung menjadi seorang pelaku 
pelecehan atau penganiayaan seksual di masa dewasa (Bagley, Wood, & Young, 
1994).  
 

Sejumlah 80 persen kasus kekerasan anak terjadi di sekolah (Soekarno, 2015). 
Menurut Olive (2007) sejumlah 60% pelaku penganiayaan seksual terhadap anak 
adalah orang yang telah mengenal anak dan bukan kerabat anak. Pada kasus-kasus 
penganiayaan anak, pelaku tidak jarang adalah orang yang dekat dengan anak. Pelaku 
kasus pelecehan atau penganiayaan anak antara lain adalah seorang guru agama 
(“Vonis ‘Monster’ Anak Tak Menjerakan”, 2015; Abrori, 2017), guru bimbingan dan 
konseling (Hadi, 2017), guru bidang studi SD (Aditya, 2017), guru Madrasah 
(Saputra, 2017) petugas kebersihan (Ridwan, 2014). Para guru, dan petugas 
kebersihan sekolah umumnya telah mengenal anak dan telah lama berinteraksi dengan 
anak. Hal yang menarik adalah guru yang seharusnya menjaga dan melindungi siswa-
siswinya, ternyata malah menjadi pelaku penganiayaan atau pelecehan seksual itu 
sendiri.  
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Di tengah maraknya kasus pelecehan atau penganiayaan seksual anak, 
penelitian yang membahas tentang pedofilia dan pelecehan atau penganiayaan seksual 
jumlahnya sedikit. Penelitian terdahulu seputar pedofilia lebih banyak membahas 
tentang aspek hukum yang diterapkan kepada pelaku pedofilia dan perlindungan anak 
seperti: kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pedofilia (Zainuddin, 2007); 
dan tinjauan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 
pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta, Rahmawati, 2010). Penelitian terdahulu 
yang lain membahas tentang pengaruh  penyimpangan  seksual dalam perilaku dan 
pola pikir siswa SMPN terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan 
agama Islam (Surachman, 2011).  

Sebagian besar fenomena pelecehan dan penganiayaan seksual yang terjadi di 
lingkungan sekolah, dan sebagian pelaku penganiayaan berada di lingkungan sekolah 
(seperti: petugas kebersihan dan guru), semakin menegaskan pentingnya peran guru 
dalam melindungi siswa-siswinya dari pelaku pelecehan seksual. Persepsi guru 
sangatlah menentukan jenis tindakan yang akan diambil oleh guru untuk mencegah 
dan melindungi anak didiknya. Oleh karena itu persepsi guru terhadap pelecehan atau 
penganiayaan seksual anak, dan pedofilia menjadi hal yang penting untuk digali lebih 
lanjut. Kurangnya jumlah penelitian yang meneliti topik pedofilia mendorong urgensi 
untuk menambah jumlah dan ragam penelitian di topik pelecehan anak dan pedofilia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi guru terhadap pelecehan atau 
penganiayaan seksual anak, dan pedofilia.  

 
1.2 Pelecehan seksual  

Nevid, Rathus, dan Greene (2005) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai 
suatu bentuk paksaan seksual, individu memberikan komentar, ajakan, rabaan, kontak 
fisik, atau meminta langsung kepada orang lain untuk meraba atau melakukan 
hubungan seksual. Pelecehan seksual dapat ditunjukkan melalui beragam tindakan 
seperti: memberikan tekanan secara halus agar orang lain mau melakukan aktivitas 
seksual; berkomentar tentang bentuk tubuh, pakaian, atau aktivitas seksual orang lain; 
mengamati kondisi dan bentuk tubuh orang lain dengan pandangan penuh nafsu; 
menyentuh, membelai, meraba atau meremas tubuh orang lain tanpa dikehendaki oleh 
orang tersebut; memberikan ancaman terbuka yang terkait dengan status korban 
sebagai siswa; dan serangan seksual. Pelecehan seksual dapat mengarah pada 
tindakan penganiayaan seksual.  

Penganiayaan seksual mencakup tindakan memeluk, mencium, menunjukkan 
atau mempertontonkan alat kelamin, meraba alat kelamin, melakukan seks oral, 
melakukan persetubuhan genital atau persetubuhan anal (Knudsen, dalam Nevid, 
Rathus, & Greene, 2005). Olive (2007) mendefinisikan penganiayaan seksual anak 
sebagai beragam aktivitas seksual antara seorang dewasa dengan seorang anak, yang 
diprakarsai oleh orang dewasa, dan orang dewasa memperoleh suatu kenikmatan 
seksual dari aktivitas tersebut. Aktivitas seksual dapat mencakup tindakan berciuman; 
membelai atau menyentuh payudara, pantat, atau alat kelamin; dan persetubuhan 
(vaginal, anal, atau oral). Hubungan seksual yang dipaksakan lebih umum dikenal 
dengan istilah pemerkosaan. Tindakan penganiayaan ada yang tidak melibatkan 
kontak fisik seperti: menunjukkan alat kelamin kepada anak, memfoto anak yang 
sedang telanjang untuk tujuan pornografi. 



4 

 

Pelecehan seksual umumnya dilatarbelakangi dengan penyalahgunaan 
kekuasaan daripada motivasi seksual (Goleman, 1991). Pelaku pelecehan umumnya 
memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi daripada korban. Di sisi lain, 
pelaku penganiayaan seksual jarang menggunakan kekerasan fisik secara terang-
terangan. Pelaku penganiayaan seksual umumnya menggunakan manipulasi, atau 
menipu agar anak mau menuruti perintah pelaku. Pelaku baru menggunakan ancaman 
kekerasan jika anak tidak terbujuk oleh pelaku (Nevid, Rathus, & Greene, 2005).  

Penganiayaan anak merupakan suatu proses dan bukan suatu kejadian yang 
mendadak (Olive, 2007). Pelaku umumnya mulai mengajak anak berkenalan, 
membujuk anak untuk melakukan tindakan seksual, dan jika tindakannya tidak 
berhasil, pelaku mulai menggunakan paksaan verbal intimidasi maupun paksaan fisik. 
Setelah pelaku berhasil menganiaya anak, pelaku akan mengancam anak untuk 
merahasiakan kejadian tersebut. Seringkali siklus penganiayaan anak ini terjadi 
berulang kali sebelum penganiayaan ini terungkap dengan laporan anak kepada orang 
dewasa lain, atau pelaku tertangkap basah sedang melakukan tindakan penganiayaan.  

Orangtua anak seringkali tidak melaporkan pelaku kepada pihak yang 
berwajib karena adanya stigma sosial dan penderitaan psikologis. Hambatan-
hambatan dalam melaporkan tindakan pelecehan seksual antara lain: perlunya 
ketersediaan saksi dan bukti yang nyata, perasaan khawatir jika laporan korban tidak 
dapat dipercaya, malu, atau mengalami pembalasan dendam dari pelaku akibat 
melapor (Nevid, Rathus, & Greene, 2005).  
 

1.3 Ciri-ciri Anak Korban Pelecehan Seksual 
Anak yang telah mengalami pelecehan seksual menunjukkan beragam ciri-ciri. 

Pada anak-anak yang belum lancar berbicara, anak sering mengalami mimpi buruk, 
atau memasukkan tindakan seksual yang telah dialaminya dalam adegan bermain 
boneka, atau ketika anak bermain bersama teman-temannya (Olive, 2007). Anak 
dapat menunjukkan kemarahannya melalui perilaku agresif dan kejam kepada anak 
yang lain. Di sisi lain, anak menunjukkan respons yang berbeda yaitu memendam 
perasaannya, menjadi depresi atau menarik diri dari lingkungan sosial. Respons anak 
yang lain yaitu pergi dari rumah, atau menunjukkan perilaku seduktif yang tidak 
sesuai dengan usianya dengan mengenakan riasan wajah atau menggunakan pakaian 
yang seksi.  
 

1.4 Dampak pelecehan seksual anak 
Pelecehan seksual memberikan dampak yang dapat merusak kondisi 

psikologis anak. Anak dapat mengalami kecemasan dan penurunan harga diri; 
menimbulkan masalah-masalah emosional seperti: rasa marah, rasa bersalah; dan 
tidak mudah percaya kepada orang dewasa (Nevid, Rathus, & Greene, 2005; Olive, 
2007). Sebagian besar anak yang menjadi mengalami penganiayaan mengalami 
beberapa jenis masalah psikologis seperti: gangguan kecemasan, depresi, gangguan 
makan, perilaku agresif, konsep diri yang buruk, gangguan citra tubuh, perilaku 
kriminal, perilaku menyakiti diri sendiri,  ingin bunuh diri, menyalahgunakan obat-
obatan, dan perilaku seksual prematur atau melakukan persetubuhan dengan siapa saja 
yang dikehendakinya (Nevid, Rathus, & Greene, 2005; Olive, 2007).  

Dampak pelecehan seksual pada anak adalah munculnya perilaku regresif 
seperti: kembali menghisap ibu jari, atau mengompol, takut gelap, atau takut kepada 
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orang asing (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Anak laki-laki memiliki respons 
psikologis yang berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan lebih banyak 
mengembangkan masalah psikologis yang diinternalisasikan atau dirasakan ke dalam 
dirinya seperti: depresi dan gangguan kecemasan. Di sisi lain, anak laki-laki 
mengembangkan masalah psikologis yang dieksternalisasikan seperti: bertindak 
agresif (Finkelhor dkk., 1990).  

Masalah psikologis dapat terus berlanjut hingga anak remaja atau dewasa 
dalam bentuk Post-traumatic Stress Disorders (PTSD), depresi, menyalahgunakan zat 
dan obat-obatan terlarang, gangguan kecemasan, dan masalah-masalah relasional 
(Bradley & Follingstad, 2001). Pelecehan atau penganiayaan seksual dapat membuat 
anak kesulitan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis di masa depannya. Anak 
mengalami kesulitan untuk mempertahankan persahabatan, dan dapat mengalami 
fobia atau kecemasan yang berkaitan dengan hubungan seksual (Nevid, Rathus, & 
Greene, 2005; Olive, 2007).  

Dampak pelecehan atau penganiayaan anak yang dialami oleh anak bervariasi. 
Beberapa hal yang dapat menentukan seberapa besar dampak psikologis anak yang 
mengalami penganiayaan seksual yaitu: pelaku penganiayaan memiliki hubungan 
kerabat dekat anak; penganiayaan berlangsung selama bertahun-tahun; adanya cedera 
fisik akibat penganiayaan; dan kecenderungan orangtua untuk tidak mempercayai 
laporan anak, kegagalan untuk melaporkan kejadian penganiayaan fisik hingga anak 
dewasa.  Faktor kondisi keluarga seperti: kurangnya dukungan sosial yang dimiliki 
oleh keluarga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, penyalahgunaan 
obat-obatan atau alkohol di dalam keluarga; dapat memperparah dampak 
penganiayaan seksual yang dialami oleh anak. Anak yang pernah dianiaya oleh 
anggota keluarga lebih mungkin untuk menjadi korban penganiayaan di kemudian 
hari (Olive, 2007). 

1. 5 Penanganan psikologis untuk anak yang mengalami pelecehan atau penganiayaan  
seksual 

Pencegahan penganiayaan seksual pada anak dapat dilakukan dengan 
mendorong guru untuk melaporkan kasus dugaan penganiayaan seksual yang dialami 
oleh siswanya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pencegahan 
pelecehan dan penganiayaan seksual pada anak juga dapat diberikan dalam bentuk 
program-program yang dilaksanakan di sekolah. Program yang mengajarkan anak 
untuk membedakan sentuhan yang dapat diterima dan yang sentuhan yang tidak 
pantas untuk diterima, menghindari kontak dengan orang asing (Nevid, Rathus, & 
Greene, 2005). 

Anak-anak yang belum nyaman untuk menceritakan tentang pengalamannya 
dapat menggunakan art therapy atau play therapy untuk mengekspresikan 
perasaannya (Olive, 2017). Orangtua atau guru perlu menyakinkan anak bahwa anak 
akan dipercaya dan tidak akan disalahkan, orangtua akan tetap mencintai mereka, dan 
keluarga mereka akan dilindungi dari pelaku (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Anak 
membutuhkan psikoterapi yang intensif untuk mengatasi rasa malu, rasa bersalah, 
harga diri yang rendah, konsep diri yang buruk, kesulitan untuk berelasi, dan 
ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Anak dapat pula diminta 
mengonsumsi obat antidepresan untuk mengatasi depresi atau kecemasan. Anak 
diajarkan kembali untuk kembali mempercayai orang dewasa dan mengelola 
kemarahannya terhadap orangtua yang melakukan tindak penganiayaan (Olive, 2017).  



6 

 

Penanganan  anak yang mengalami pelecehan atau penganiayaan seksual 
dapat berupa terapi individual, terapi gabungan anak dan orangtua, dan terapi 
keluarga (Cohen & Mannarino, 1997; Celano dkk., 1996). Terapi yang diberikan 
berfokus untuk mengatasi isu pengkhianatan dan ketidakberadayaan yang dialami 
anak, memberikan dukungan dan menyakinkan anak bahwa ia bukanlah pihak yang 
patut disalahkan. Gambaran terapi anak dijelaskan sebagai berikut. Pada sesi terapi 
pertama, anak dapat mengalami depresi dan pikiran-pikiran ingin bunuh diri. Pada 
sesi ini terdapat banyak pengingkaran, perasaan bermusuhan, dan kemarahan antara 
anak dengan pelaku penganiayaan. Ketika anak menerima pengalaman dianiaya 
sebagai bagian dari hidupnya, terapi akan berfokus untuk membantu keluarga 
membangun masa depan yang lebih baik. Terapi juga dapat meningkatkan 
komunikasi di dalam keluarga, dan menegaskan kembali batasan antar generasi 
(hubungan seksual hanya diperbolehkan dilakukan oleh suami-istri, dan tidak boleh 
dilakukan oleh anggota keluarga yang lain) (Olive, 2017). 

 
1. 6 Karakteristik pelaku penganiayaan seksual 

Sejumlah 60% pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang yang bukan 
kerabat anak tetapi sudah mengenali anak yaitu teman keluarga, pengasuh anak, atau 
tetangga (Olive, 2007). Sebagian besar pelaku penganiayaan memiliki hubungan 
tertentu dengan anak atau keluarga anak seperti: anggota keluarga tiri, teman dari 
keluarga, atau tetangga (Zielbauer, dalam Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2011). 
Sejumlah 30% pelaku penganiayaan adalah anggota keluarga anak yaitu orangtua, 
orangtua angkat, kakak tertua laki-laki atau kakak tertua perempuan, paman, bibi, 
kakek atau nenek, atau sepupu (Olive, 2007). Jika pelaku penganiayaan adalah 
anggota keluarga anak, maka kecil kemungkinannya penganiayaan tersebut akan 
dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hanya sebagian kecil anak yang dianiaya 
oleh orang yang tidak dikenal. 

Sejumlah 95-98% pelaku penganiayaan anak adalah laki-laki (Olive, 2007). 
Menurut Muster (dalam Nevid, Rathus, & Greene, 2005) dan Olive (2007), banyak 
pelaku penganiayaan seksual yang dulunya mengalami penganiayaan saat masih kecil.  
Kecenderungan pelaku pedofilia pernah mengalami pelecehan seksual atau menjadi 
korban pedofilia dinamakan “lingkaran korban ke pelaku” (Bagley, Wood, & Young, 
1994). Pelaku memiliki harga diri yang rendah dan keinginan yang kuat untuk 
memperoleh kontrol, sebagai akibat dari pengalaman menjadi korban kekerasan 
seksual. Pelaku memuaskan keinginannya akan kekuasaan dengan memanipulasi dan 
mengendalikan anak yang dianiaya. Kebanyakan pelaku penganiayaan anak memiliki 
minat yang kuat terhadap pornografi dan memiliki keluarga dan masa kecil  yang 
disfungsional.     
 

1.7 Pedofilia 
Pelaku penganiayaan seksual pada anak umumnya mengalami gangguan 

pedofilia. Gangguan pedofilia ditunjukkan melalui adanya ketertarikan secara seksual 
kepada anak-anak (Olive, 2007). Individu yang menderita pedofilia, memfokuskan 
orientasi seksualnya hanya pada anak. Ketertarikan seksual pada anak-anak ini 
bersifat kompulsif dan tidak dapat dikontrol, dan mulai muncul saat individu beranjak 
remaja. 
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1.8 Penanganan Pelaku Penganiayaan Anak 
Pelaku penganiayaan anak umumnya dipenjara dan tidak mendapatkan 

penanganan secara psikologis (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Jika pelaku terbukti 
melakukan pelecehan atau penganiayaan kepada anak maka pelaku dapat divonis 
hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun (Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 dan 82).  Namun 
peraturan direvisi dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 dan 82 menyebutkan ancaman 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

 
Program-program penanganan akan diberikan kepada pelaku untuk membantu 

pelaku menyesuaikan diri secara jangka panjang. Program penanganan menggunakan 
terapi kelompok dan dikombinasikan dengan terapi kognitif perilakuan seperti covert 
sensitization, verbal satiation, dan cognitive restructuring (Kaplan & Krueger, 2003). 
Penanganan pada pelaku penganiayaan pertama-tama adalah membantu pelaku untuk 
menerima tanggungjawab untuk tindakannya, dan menghentikan pola penganiayaan. 
Jika penganiaya adalah orang yang mengalami pedofilia, dan dorongan seksualnya 
bersifat kompulsif, maka dibutuhkan terapi kognitif perilakuan (Cognitive Behavioral 
Therapy) untuk mengarahkan kembali dorongan seksualnya pada orang dewasa 
(Olive, 2007). Penanganan secara biologis dilakukan dengan menggunakan obat 
penurun hormon testosteron atau obat antiandrogen seperti: Depo Provera (Nevid, 
Rathus, & Greene, 2005). Obat ini mampu menurunkan dorongan seksual yang 
dimiliki oleh pelaku.  

Schmucker dan Lösel (2008) menyimpulkan bahwa kebiri atau kastrasi 
menunjukkan efek yang paling kuat. Penanganan untuk menurunkan hormon, dan 
penanganan dengan menggunakan teknik kognitif perilakuan dan pendekatan 
behavioristik juga menunjukkan efek yang positif. Di sisi lain, penanganan dengan 
menggunakan tritmen-tritmen non-behavioral tidak menghasilkan dampak yang 
signifikan bagi pelaku pelecehan dan penganiayaan seksual.Hambatan dalam 
penggunaan obat penurun hormon testosterone adalah kurangnya kepatuhan pelaku 
dalam menggunakan obat, dan tidak dapat mengubah ketertarikan pelaku terhadap 
anak-anak (pedofilia), dan tidak mengajarkan keterampilan sosial kepada pelaku, 
yang diperlukan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis yang dewasa. Cara 
penanganan lain adalah dengan menggunakan metode kebiri atau bedah kastrasi yaitu 
mengambil testis pelaku penganiayaan. Metode ini telah digunakan di sejumlah 
negara Eropa (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). 

 
2 METODE 

2.1 Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di Taman Kanak-

Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah incidental sampling. Subjek penelitian ini terdiri dari 13 guru TK dan 22 guru 
SD. Subjek penelitian rata-rata berusia 39 tahun. Sejumlah 71,4% subjek penelitian 
berjenis kelamin perempuan dan 28,6% laki-laki. Rata-rata jumlah siswa yang diajar 
oleh seorang guru TK adalah 21 siswa. Rata-rata jumlah siswa yang diajar oleh 
seorang guru SD adalah 28 siswa.      
 
 



8 

 

2.2 Instrumen 
Penelitian ini menggunakan angket terbuka untuk menggali persepsi guru 

terhadap pelecehan seksual dan pedofilia. Angket terbuka ini terdiri dari 9 pertanyaan. 
Topik-topik yang digali yaitu: 1) Kriteria pelecehan seksual; 2) Pernah tidaknya guru 
menghadapi siswa yang telah menjadi korban pelecehan seksual; 3) Cara guru 
mengenali tanda-tanda siswa mengalami pelecehan atau penganiayaan seksual; 4) 
Usaha untuk melindungi siswa  dan mencegah terjadinya pelecehan seksual; 5) 
Pandangan guru terhadap faktor-faktor yang mendorong individu melakukan 
pelecehan seksual; 6) Pandangan guru terhadap peran sekolah dalam melindungi 
siswanya dari pelecehan seksual; 7) Pandangan guru terhadap peran orangtua siswa 
untuk melindungi siswa dari pelecehan seksual; 8) Pandangan guru terhadap peran 
pemerintah dalam melindungi siswa dari pelecehan seksual; dan 9) Jenis hukuman 
yang layak bagi pelaku pelecehan seksual pada anak.  

 
2.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari angket terbuka dikoding, dan dikelompok-
kelompokkan berdasarkan kode-kode yang telah diberikan. Jika subjek penelitian 
memberikan dua jawaban atau dua respons untuk satu pertanyaan, maka jawaban 
subjek akan dikode dengan menggunakan dua buah kode. Data yang telah diberi kode, 
lalu diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan 
persepsi guru terhadap pelecehan seksual dan pedofilia. 

 

3 HASIL 
3.1 Kriteria pelecehan seksual 

Sebagian besar subjek penelitian (15%) berpendapat bahwa pelecehan seksual 
merupakan tindakan memegang bagian tubuh anak seperti: alat kelamin, pantat, dan 
dada. Sejumlah 4% subjek penelitian berpendapat bahwa tindakan mencium anak 
dengan paksa merupakan bentuk tindakan pelecehan seksual. Sejumlah 11% subjek 
penelitian memiliki jawaban yang beragam tentang kriteria pelecehan seksual seperti: 
melontarkan humor berbau pornografi, bersiul, atau mengirimkan gambar porno. 
 

Tabel 1. Kriteria pelecehan seksual 
No. Kriteria pelecehan seksual N % 
1. Memegang bagian tubuh yang sensitif  15 40,5 
2. Menciumi anak dengan paksa 4 10,8 
3. Pemerkosaan, melakukan hubungan yang dipaksa 4 10,8 
4. Mengatakan hal-hal terkait seksual, hal-hal yang 

tidak senonoh 
2 5,4 

5. Menunjukkan alat kelamin di depan umum 
dengan sengaja 

2 5,4 

6. Lain-lain 10 27 
 Total 37 100 

 
3.2 Pengalaman guru menemukan kasus siswa yang menjadi korban pelecehan seksual 

Seluruh subjek penelitian (100%)  belum pernah menemui kasus pelecehan 
seksual di antara siswa-siswinya.  
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3.3 Cara guru mengenali tanda-tanda siswa mengalami pelecehan atau penganiayaan 
seksual  

Sebagian besar subjek penelitian (33,3%) mengenali tanda-tanda yang 
ditunjukkan oleh siswa yang mengalami pelecehan atau penganiayaan seksual dari 
perubahan sikap dan perilaku siswa, misalnya: siswa yang tadinya ceria menjadi 
pemurung, pendiam, dan menarik diri, tidak mau bergaul dengan siswa yang lain. 
Sebagian subjek penelitian (12,8%) baru dapat mengetahui jika siswa telah 
mengalami pelecehan seksual berdasarkan laporan siswa itu sendiri, dan berdasarkan 
laporan dari saksi (7,69%). 
 
 

Tabel 2. Cara guru mengenali tanda-tanda anak mengalami pelecehan atau 
penganiayaan seksual 

No. Kriteria N % 

1 
Sikap dan perilakunya berubah, seperti: pendiam, 
mengurung diri, tidak lagi ceria. 13 33,3 

2 Anak melapor kepada guru 5 12,8 

3 
Melalui pertanyaan yang saya lontarkan kepada 
korban dan saksi 3 7,69 

4 Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis 2 5,13 
5 Melihat kondisi fisik anak 1 2,56 

6 
Anak menunjukkan ketakutan yang luar biasa, 
mencolok akan seseorang, 1 2,56 

7 
Anak menunjukkan ketakutan yang tidak beralasan 
akan pemeriksaan fisik 1 2,56 

8 
Anak yang menolak berbicara ketika anak ditanya 
apakah ia telah disentuh seseorang. 1 2,56 

      9 Mendapatkan info dari orangtua atau laporan 1 2,56 
10 Menelusuri CCTV 1 2,56 
11 Teman anak melapor kepada guru. 1 2,56 
12 Lain-lain 3 7,69 
13 Tidak menjawab 6 15,4 

  Total 39 100 
 

3.4 Tindakan pencegahan yang dilakukan guru agar siswa tidak mengalami pelecehan 
seksual 

Sebagian besar subjek penelitian (28,8%) melakukan tindakan pencegahan 
untuk melindungi siswa dari pelecehan seksual dengan memberikan pendidikan 
tentang seksualitas dan bahaya pelecehan seksual. Sejumlah 10,2 persen subjek 
penelitian lebih meningkatkan pengawasan dan memantau pergaulan siswa di sekolah. 
Sejumlah 10,2 persen subjek penelitian yang lain memberikan nasehat kepada 
siswanya agar berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Cara pencegahan lain yang 
dilakukan oleh subjek penelitian adalah memperhatikan kesopanan pakaian anak 
(8,47%), memberikan pendidikan agama (8,47%), dan membina kerjasama antara 
orangtua dan guru dalam memantau dan memperhatikan anak (8,47%). 
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Tabel 3. Tindakan pencegahan yang dilakukan guru agar siswa tidak mengalami 
pelecehan seksual 

 
No. Kriteria N % 

1 
Guru memberikan pendidikan seksualitas dan bahaya 
pelecehan 17 28,8 

2 
Guru lebih mengawasi, mengontrol lingkungan 
pergaulan siswa 6 10,2 

3 

Guru menasehati supaya lebih berhati-hati atau 
waspada dan harus pintar memilih orang yang bisa 
dipercaya 6 10,2 

 4 Guru memperhatikan kesopanan pakaian anak 5 8,47 
5 Guru memberikan pendidikan agama 5 8,47 

 6 
Guru menyarankan terbinanya kerja sama orangtua 
dan guru dalam melindungi anak 5 8,47 

 7 Guru mengajarkan anak berperilaku sopan 2 3,39 

 8 
Guru  memberikan sosialisasi kepada orangtua agar 
memberi pengawasan lebih pada anak-anak 2 3,39 

 9 
Guru menyarankan agar orangtua memberikan waktu 
yang cukup antara orangtua dan anak 2 3,39 

 10 
Guru memberitahu anak agar tidak mudah ikut dengan 
orang lain atau orang yang tidak dikenal 2 3,39 

 11 
Guru memberikan nasehat dan menjauhkan anak dari 
pornografi 2 3,39 

 12 
Guru mengajarkan agar anak menolak jika 
diperlakukan tidak baik 1 1,69 

13 
Guru mengajarkan agar anak menolak jika ada orang 
dewasa yang ingin memegang tubuhnya 1 1,69 

 14 Guru menanamkan rasa malu pada anak sejak dini 1 1,69 
 15 Guru memberikan pendampingan untuk siswa 1 1,69 

 16 
Guru mengajarkan pada anak untuk melaporkan 
kejadian yang dialami 1 1,69 

  Total 59 100 
 

3.5 Pandangan guru terhadap faktor-faktor yang mendorong individu melakukan 
pelecehan seksual 

Sebagian besar subjek penelitian (30,43%) menganggap pornografi merupakan 
faktor utama yang melatarbelakangi pelaku melakukan pelecehan seksual. Sejumlah 
15,9 persen subjek penelitian berpendapat pelaku pelecehan seksual kurang memiliki 
nilai agama, nilai moral, dan kurang pendidikan seksual; dan sejumlah 14,5 persen 
subjek penelitian menganggap pelaku tidak dapat mengendalikan hasrat seksual. 
Sejumlah 11,6 persen subjek penelitian berpendapat bahwa pergaulan yang negatif 
yang menyebabkan individu melakukan pelecehan seksual pada anak. Hanya 8,7% 
subjek penelitian yang menganggap pelaku pelecehan seksual pada anak 
dilatarbelakangi oleh kelainan atau gangguan psikologis yaitu pedofilia. 
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Tabel 4. Faktor-faktor yang mendorong individu melakukan pelecehan seksual 
 

No. Kriteria N % 
1 Pengaruh pornografi yang berbentuk video, 

tayangan televisi, gambar porno dari internet atau 
diberi oleh orang lain 

17 30,43 

2 Kurang memiliki nilai dan norma agama atau 
moral, dan pendidikan seksual 

11 15,9 

3 Tidak bisa mengendalikan diri atau mengontrol 
hasrat seksual 

10 14,5 

4 Pergaulan yang negatif 8 11,6 
5 Gangguan psikologis yaitu pedofilia 6 8,7 
6 Pengalaman pernah menjadi korban 4 5,8 
7 Cara berpakaian siswa yang mengundang hawa 

nafsu 
3 4,35 

8 Kondisi ekonomi lemah 2 2,9 
9 Mengalami kesepian karena ditinggal oleh 

pasangan  
2 2,9 

10 Kurangnya kesadaran terkait etika pergaulan  1 1,45 
11 Kurang bimbingan dari orangtua 1 1,45 
12 Pola asuh orangtua (mendidik terlalu keras atau 

terlalu permisif) 
1 1,45 

13 Pelaku mendapatkan pendidikan seksual terlalu 
dini 

1 1,45 

Total 69 100 
 

3.6 Peran sekolah dalam melindungi siswanya dari pelecehan seksual 
 

Sebagian besar subjek penelitian (24%) menyatakan bahwa sekolah tempatnya 
bekerja telah memberikan pendidikan agama yang kuat untuk melindungi siswa-
siswinya dari pelecehan seksual. Sejumlah 14% sekolah tempat subjek penelitian 
bekerja telah memberikan pendidikan seksual kepada siswa-siswinya, dan sejumlah 
12% sekolah telah mengadakan seminar yang membahas tentang kekerasan seksual 
pada anak. 
 

Tabel 5. Peran sekolah dalam melindungi siswanya dari pelecehan seksual 
No. Kriteria N % 
1 Sekolah memberikan pendidikan agama yang kuat. 12 24 
2 Sekolah memberikan pendidikan seksual umum. 7 14 
3 Sekolah mengadakan seminar kekerasan seksual. 6 12 
4 Sekolah menekankan nilai kesantunan. 4 8 

5 

Sekolah memberikan pengetahuan tentang bagian-
bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang 
lain. 3 6 

6 
Sekolah memberikan nasehat untuk selalu berhati-
hati dengan orang asing. 3 6 

7 
Sekolah memberikan melindungi dari orang-orang 
yang patut dicurigai. 2 4 
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8 Sekolah menekankan nilai moral. 2 4 
9 Sekolah menekankan nilai kejujuran. 2 4 
10 Sekolah menekankan nilai saling menghormati. 2 4 
11 Sekolah mengadakan pembinaan siswa. 2 4 
12 Sekolah mengadakan pendidikan karakter. 2 4 

13 
Sekolah menghimbau agar siswa harus selalu berada 
dalam pengawasan guru atau orangtua. 1 2 

14 Kosong 2 4 
  Total 50 100 

 
 
3.7 Pandangan guru terhadap peran orangtua siswa untuk melindungi siswa dari 

pelecehan seksual 
Sebagian besar subjek penelitian (20,51%) berpendapat bahwa orangtua dapat 

melindungi anaknya dari pelecehan seksual dengan memantau, mengawati anaknya 
ketika bermain di luar rumah, dan mengenal teman bermain anaknya. Sejumlah 
15,38% subjek penelitian berpendapat bahwa orangtua wajib memberikan pendidikan 
seksual pada anak-anaknya untuk melindungi anak dari pelecehan seksual. 
 

Tabel 6. Peran orangtua siswa untuk melindungi siswa dari pelecehan seksual 
 

No. Kriteria N % 

1 
Orangtua mengawasi anak jika bermain di luar rumah 
dan mengenal teman-teman anaknya. 8 20,51 

2 Orangtua memberikan pendidikan seksual. 6 15,38 

3 
Orangtua memberikan penjelasan atau arahan kepada 
anak tentang orang lain atau orang yang tidak dikenal. 3 7,692 

4 Orangtua mengajarkan agama. 3 7,692 

5 
Orangtua memantau perkembangan anak secara 
langsung. 2 5,128 

6 Orangtua meluangkan lebih banyak waktu untuk anak. 2 5,128 

7 
Orangtua mendampingi anak dan menjadi sahabat 
anak. 2 5,128 

8 
Orangtua mengajarkan bagaimana berpakaian dengan 
baik. 2 5,128 

9 Orangtua memberikan perhatian dan kasih sayang. 2 5,128 
10 Orangtua mengajarkan pendidikan moral. 1 2,564 

 11 
Orangtua mengawasi dan mendampingi anak dalam 
menonton televisi dan video. 1 2,564 

 12 
Orangtua menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 
perkembangan anak. 1 2,564 

 13 
Orangtua memberikan pendidikan tentang hal yang 
baik dan buruk, hal yang boleh ditiru dan tidak. 1 2,564 

 14 
Orangtua memberikan informasi tentang bentuk dan 
jenis pelecehan seksual. 1 2,564 

15 
Orangtua memberikan motivasi agar bersemangat 
dalam menjalani kehidupan. 1 2,564 
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 16 Kosong 1 2,564 
  Total 39 100 

 
3.8 Pandangan guru terhadap peran pemerintah dalam melindungi siswa dari pelecehan 

seksual 
Sebagian besar subjek penelitian (45,71%) mengharapkan pemerintah 

memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku pelecehan seksual anak. Hal 
ini dikarenakan menurut subjek penelitian, hukuman yang ditetapkan bagi pelaku 
pelecehan seksual pada anak masih tergolong ringan, dan kurang memiliki efek jera 
bagi pelaku. Sejumlah 20 persen subjek penelitian mengharapkan pemerintah ikut 
serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelecehan atau penganiayaan 
seksual. 
 

Tabel 7. Peran pemerintah dalam melindungi siswa dari pelecehan seksual 
No. Kriteria N % 

1 
Pemerintah disarankan untuk memberikan hukuman 
seberat-beratnya bagi pelaku pelecehan seksual. 16 45,71 

2 Pemerintah diharapkan mengedukasi masyarakat. 7 20 
3 Pemerintah membentuk UU Perlindungan Anak. 3 8,571 

4 
Pemerintah diharapkan memberikan pembinaan 
kepada anak-anak. 2 5,714 

5 
Pemerintah memberikan tindak pidana bagi pelaku 
pelecehan seksual. 1 2,857 

6 
Pemerintah diharapkan memberikan respon yang cepat 
untuk menanggapi masalah pecelehan anak. 1 2,857 

7 
Pemerintah diharapkan meningkatkan pelayanan 
komnas perlindungan anak-anak. 1 2,857 

8 
Pemerintah disarankan membentuk polisi perlindungan 
anak. 1 2,857 

9 Kosong 3 8,571 
  Total 35 100 

 
3.9 Jenis hukuman yang layak bagi pelaku pelecehan seksual pada anak.  

Sebagian besar subjek penelitian (26,2%) mengharapkan agar pelaku 
pelecehan seksual anak dihukum penjara seumur hidup. Sejumlah 14,3 persen subjek 
penelitian berharap agar pelaku pelecehan seksual anak dihukum yang seberat-
beratnya.  Sejumlah 11,9 persen subjek penelitian berharap pelaku diberikan hukuman 
kebiri, dan sejumlah 9,52% subjek penelitian ingin agar pelaku pelecehan seksual 
diberi hukuman mati. 
 

Tabel 8. Jenis hukuman yang layak bagi pelaku pelecehan seksual pada anak 
No. Kriteria N % 
1 Hukuman penjara seumur hidup 11 26,2 
2 Hukuman yang seberat-beratnya  6 14,3 
3 Kebiri 5 11,9 
4 Hukuman mati 4 9,52 
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5 Denda 2 4,76 
6 Dipenjara 2 4,76 
7 Hukuman penjara 20 tahun tanpa jaminan uang 2 4,76 
8 Hukuman penjara sesuai UU No. 35 Tahun 2014 2 4,76 
9 Dipenjara dan ditambah hukuman agama dan moral 1 2,38 
10 Sanksi sosial 1 2,38 
11 Rehabilitasi 1 2,38 

12 
Hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di 
Indonesia 1 2,38 

13 
Hukuman khusus untuk pelaku yang masih anak-
anak 1 2,38 

14 Kosong 3 7,14 
  Total 42 100 

 
 
4 DISKUSI 

Kekerasan anak kerap kali terjadi di lingkungan sekolah. Soekarno (2015) 
menyatakan bahwa 80 persen dari kasus kekerasan anak terjadi di sekolah. Sejumlah 
kasus menemukan bahwa pelaku pelecehan seksual dan penganiayaan seksual adalah 
guru  (“Vonis ‘Monster’ Anak Tak Menjerakan”, 2015; Abrori, 2017; Hadi, 2017; 
Aditya, 2017), guru Madrasah (Saputra, 2017) dan petugas kebersihan (Ridwan, 
2014). Kenyataan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat berada di lingkungan 
sekolah, dan telah mengenal anak dan telah lama berinteraksi dengan anak (Olive, 
2007), menimbulkan kekhawatiran baik bagi sekolah, guru, dan orangtua. Orangtua 
mengharapkan sekolah, khususnya para guru TK dan SD dapat melindungi dan 
mencegah terjadinya tindakan pelecehan dan penganiayaan seksual anak di 
lingkungan sekolah. Pada akhirnya, guru menjadi profesi yang tidak hanya bertugas 
mendidik siswa di sekolah, tetapi juga menjaga dan melindungi anak.  

Hasil penelitian ini membahas tentang persepsi guru terhadap pelecehan 
seksual dan pedofilia. Guru memandang pelecehan seksual adalah tindakan 
memegang bagian tubuh anak seperti: alat kelamin, pantat, dan dada (15% subjek), 
dan mencium anak dengan paksa (4% subjek).  Pelecehan seksual tidak hanya berupa 
tindakan memegang bagian tubuh anak, dan mencium anak, tetapi juga mencakup 
komentar tentang kemolekan tubuh anak, ajakan untuk melakukan hubungan seksual, 
dan memandang anak dengan penuh nafsu seksual (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). 
Pelecehan seksual dapat menjadi penganiayaan seksual yang ditunjukkan dari 
keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang dipaksakan seperti: memeluk, 
melakukan seks oral, melakukan persetubuhan genital atau persetubuhan anal 
(Knudsen, dalam Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Penganiayaan juga dapat tidak 
melibatkan kontak fisik seperti: menunjukkan alat kelamin atau memfoto anak dalam 
kondisi telanjang untuk tujuan pornografi (Olive, 2007). Hasil penelitian ini 
menunjukkan sebagian besar guru belum memahami batasan-batasan tindakan 
pelecehan seksual dan penganiayaan seksual dengan baik. 

 Kurangnya pemahaman guru terhadap jenis-jenis tindakan yang termasuk 
dalam pelecehan dan penganiayaan seksual, dapat mempersulit guru dalam 
menentukan batasan mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh 
dilakukan. Kebingungan dan ambiguitas dalam menentukan batasan tindakan yang 
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boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dapat mempengaruhi isi 
paparan informasi dan nasehat yang disampaikan kepada siswa.  Pemahaman yang 
komprehensif tentang kriteria pelecehan dan penganiayaan seksual dapat membantu 
guru untuk memantau dan mengawasi aktivitas siswa dan melindungi dari orang lain 
yang hendak melakukan pelecehan seksual. 

Sebagian besar guru (33,3%) mampu mengenali perubahan sikap dan perilaku 
anak sebagai tanda-tanda telah anak telah mengalami pelecehan seksual (Tabel 3). 
Sejumlah 12,8 persen guru baru mengetahui anak menjadi korban pelecehan atau 
penganiayaan seksual jika anak tersebut melapor kepadanya. Sebagian kecil guru, 
mampu mengenali tanda-tanda yang lain seperti: ketakutan anak yang luar biasa 
terhadap figur atau orang tertentu (1% subjek); ketakutan anak terhadap pemeriksaan 
fisik (1% subjek), dan menolak untuk menjawab ketika anak ditanya apakah dirinya 
telah disentuh oleh seseorang (1% subjek). Tanda-tanda  anak mengalami pelecehan 
seksual dapat berupa memasukkan tindakan seksual dalam adegan bermain boneka 
atau ketika bermain bersama teman-temannya, atau berperilaku agresif dan kejam 
kepada siswa yang lain (Olive, 2007). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar guru belum mampu mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri seorang anak 
yang mengalami pelecehan atau penganiayaan seksual. Penyebab kurangnya 
kepekaan guru dalam mewaspadai tanda-tanda pelecehan seksual pada anak adalah 
kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman dalam menemui kasus pelecehan 
seksual siswa. Seluruh guru yang menjadi subjek penelitian ini belum pernah 
menemui atau menghadapi langsung siswa yang mengalami pelecehan seksual (Tabel 
2).  

Guru sebagai figur pendidik yang setiap hari berinteraksi dengan siswa, 
merupakan tokoh utama yang dapat melindungi siswa di lingkungan sekolah, dari 
pelecehan dan penganiayaan seksual. Sebagian besar guru (28,8%) lebih 
mengandalkan pada pemberian informasi dalam bentuk pendidikan seksualitas dan 
informasi tentang bahaya pelecehan seksual daripada melakukan tindakan preventif 
nyata untuk melindungi siswa dari pelecehan seksual (Tabel 4). Sejumlah 10,2 persen 
guru melakukan tindakan preventif dengan meningkatkan pengawasan dan 
pemantauan siswa dan menasehati siswa untuk lebih berhati-hati dengan orang lain. 
Hanya 1,69 persen guru yang mengajarkan kepada siswa bagian tubuh anak mana 
yang boleh dipegang oleh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh 
dipegang (hanya boleh dipegang oleh ibu, anak sendiri, dan dokter). Padahal, 
pengetahuan yang diajarkan guru kepada anak untuk membedakan sentuhan yang 
dapat diterima dan yang sentuhan yang tidak pantas untuk diterima, menghindari 
kontak dengan orang asing, merupakan tindakan preventif yang penting (Nevid, 
Rathus, & Greene, 2005). Sebagian besar guru memandang perlunya terbina kerja 
sama antara orangtua dan guru dalam melindungi anak. Orangtua hendaknya 
memantau, mengawati anaknya ketika bermain di luar rumah, dan mengenal teman 
bermain anaknya (20,51% subjek), dan memberikan pendidikan seksual kepada anak-
anaknya (15,38% subjek). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru (30,43%) 
menganggap pornografi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi pelaku 
melakukan pelecehan seksual. Guru-guru lain berpendapat pelaku pelecehan seksual  
kurang memiliki nilai agama, nilai moral, dan kurang pendidikan seksual (15,9% 
subjek), tidak dapat mengendalikan hasrat seksual (14,5% subjek), dan memiliki 
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lingkungan pergaulan yang negatif (11,6% subjek).Sebagian besar guru (91,3%) tidak 
menganggap pelaku pelecehan dan penganiayaan seksual sebagai orang yang 
mengalami gangguan psikologis tertentu.  

Menurut Olive (2007) pada umumnya pelaku penganiayaan seksual 
mengalami gangguan pedofilia yaitu memiliki hasrat seksual atau ketertarikan secara 
seksual kepada anak-anak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hanya 8,7 persen 
guru yang menganggap pelaku pelecehan dan penganiayaan seksual sebagai orang 
yang memiliki gangguan kejiwaan yaitu gangguan pedofilia. Seseorang dinyatakan 
mengalami gangguan pedofilia jika: memiliki dorongan seksual yang intens, fantasi 
seksual, atau perilaku seksual yang muncul berulang kali yang mencakup perilaku 
seksual yang dilakukan dengan seorang anak atau sejumlah anak yang belum 
mengalami pubertas (umumnya berusia 13 tahun ke bawah); telah melakukan suatu 
tindakan yang terkait dengan dorongan-dorongan atau fantasi seksual, yang 
menyebabkan penderitaan psikologis atau kesulitan untuk menjalin relasi sosial 
dengan orang dewasa; dan pelaku pelecehan atau penganiayaan paling tidak berusia 
16 tahun dan minimal individu berusia 5 tahun lebih tua daripada anak (American 
Psychiatric Association, 2013). 

Peran sekolah dalam menyikapi fenomena pelecehan dan penganiayaan 
seksual siswa belum dapat dikatakan maksimal. Sekolah nampaknya belum dengan 
serius menyikapi fenomena pelecehan dan penganiayaan seksual pada siswa. Sekolah 
belum memiliki program khusus untuk mencegah terjadinya pelecehan dan 
penganiayaan seksual di lingkungan sekolah. Sekolah disarankan untuk mempunyai 
program khusus bagi siswa-siswinya yang mengajarkan siswa untuk membedakan 
sentuhan yang dapat diterima dan yang sentuhan yang tidak pantas untuk diterima, 
dan bagaimana cara menghindari kontak dengan orang yang tidak dikenal (Nevid, 
Rathus, & Greene, 2005). 

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana guru memandang pemerintah dalam 
membantu untuk mencegah terjadinya pelecehan dan penganiayaan anak. Sebagian 
besar guru (45,71% subjek) mengharapkan pemerintah lebih tegas dalam memberikan 
hukuman kepada pelaku pelecehan seksual anak. Pemerintah juga diharapkan dapat 
memberikan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan oleh UU 
No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pada pasal 81 dan 82. Undang-Undang tersebut menyebutkan 
ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi pelaku 
pelecehan dan penganiayaan seksual anak. Pelaku pelecehan seksual diharapkan 
mendapatkan hukuman penjara seumur hidup (26,2% subjek), atau diberikan 
hukuman kebiri (11,9% subjek), atau diberi hukuman mati (9,52% subjek). Hukuman 
kebiri atau bedah kastrasi belum populer di Indonesia, tetapi hukuman ini telah 
digunakan di sejumlah negara Eropa (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Selain itu, 
pemerintah juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
pelecehan atau penganiayaan seksual (20% subjek). 

Keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 
guru TK dan SD membutuhkan psikoedukasi tentang definisi, kriteria, dan dampak 
pelecehan dan penganiayaan seksual; cara mengenali siswa yang mengalami 
pelecehan dan penganiayaan seksual; karakteristik pelaku pelecehan dan 
penganiayaan seksual anak, khususnya yang terkait dengan gangguan pedofilia. 
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Sekolah juga diharapkan mempunyai program khusus yang mengajarkan tentang 
batasan-batasan sentuhan dan bagian tubuh yang boleh dan yang tidak boleh disentuh 
oleh orang lain, dan mengajarkan tata cara dalam menghadapi orang yang tidak 
dikenal (Olive, 2007). 
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