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ABSTRAK 

Peraturan tentang kejahatan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP,  Undang 

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No. 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak dengan perubahan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 

yang akan diberlakukan pada 31 Juli 2014. Meski telah diatur sedemikian rupa, kejahatan 

itu terus terjadi tanpa ada tindakan pencegahan dan penanganan yang berarti dari 

masyarakat ataupun pemerintah. Pelecehan seksual selain menjadikan anak sebagai korban, 

di satu sisi secara tidak langsung berpotensi menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan 

yang serupa di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan pelecehan seksual yang dialami 

anak – anak meninggalkan trauma, self pity, dan gangguan fisik yang pada akhirnya 

menimbulkan kecenderungan bagi anak untuk mencontohi tindakan pelaku tersebut. Apakah 

masyarakat dan pemerintah masih memiliki kepedulian dan kesadaran untuk secara aktif 

melindungi anak – anak dari kejahatan seksual ini ? Masyarakat kurang memahami tentang 

pelecehan seksual sementara pemerintah belum memberikan perhatian serius serta 

komitmen terkait permasalahan anak. Untuk memberikan perlindungan yang nyata terhadap 

anak dari kejahatan pelecehan seksual, perilaku dan cara pandang masyarakat serta semua 

lembaga pemerintah terkait harus diubah baik dari cara mendidik anak sampai pada cara 

pengawasannya. Penegakan sanksi hukum dalam peraturan perundang – undangan terhadap 

pelaku kejahatan pelecehan seksual haruslah adil dan tepat sehingga dapat menimbulkan 

efek jera. 

 

Kata kunci : perlindungan hukum, pelecehan seksual 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

             Belum berakhir berita tentang mantan bupati Garut Aceng Fikri  yang 

menghebohkan, berita kembali memberikan kejutan pada pertengahan April 2013 tepatnya 

tanggal 16 April 2013  seorang politisi telah mencabuli 9 gadis remaja. Berita ini tidak hanya 

meresahkan tetapi juga mencemaskan masyarakat terutama para orang tua yang mempunyai 

putra putri remaja.  Dapat kita bayangkan apa yang akan dilakukan oleh anak – anak bangsa 

apabila melihat kenyataan dari orang tua / dewasa yang sangat dihormati sebagai contoh 

pemimpin di negara ini melakukan tindakan yang tidak bermoral atau pelecehan seksual.  

              Diluar kasus tersebut diatas tidak menutup kemungkinan masih banyak kejadian / 

kasus lain yang dialami oleh anak – anak, namun tidak terungkap bahkan tidak akan pernah 

terungkap di media massa, karena pihak korban merasa malu untuk mengakui peristiwa yang 

telah dialaminya dan pihak keluarganya pun lebih baik memilih bungkam. Seringkali pihak 

keluarga mempunyai anggapan apabila melaporkan peristiwa kepada pihak yang berwajib 

hanyalah akan mempermalukan keluarga dan menampar harga dirinya sendiri. Contoh kasus 

kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan dibawah umur sering merupakan 

dark number karena data dan besaran masalah kasus tersebut tidak pernah teridentifikasi 

dengan akurat
1
.   

                                                           
                    

1
. Bagong Suyanto, 2003, Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Airlangga 

University Press, Surabaya, h. 59. 
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              Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan 

menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja 

bersifat materiel tetapi juga bersifat immateriel seperti goncangan emosional dan psikologis 

yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Apabila dilihat dari beberapa 

peristiwa kekerasan yang menimpa anak dapat dikemukan beberapa tipe yaitu : 

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa – apa tetapi tetap menjadi korban ( untuk 

ini kesalahan ada pada pihak si pelaku ) 

2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang 

orang lain untuk melakukan kejahatan ( untuk ini korban dikatakan mempunyai andil 

dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban ) 

3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak – anak, orang 

tua, orang cacat fisik/ mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainaya 

adalah orang – orang yang mudah menjadi korban. 

4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan 

tanpa korban ( misalnya pelacur, melakukan zinah, perjudian )
2
 

              Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun anak 

anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun untuk 

membentuk perilaku seorang anak perlu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang 

tua, guru serta orang – orang dewasa didalam perkembangannya.  

             Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan 

diskriminasi. Hal ini dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dan UU Mo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

                                                           
                  

2
 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Penerbit : PT Refika 

Aditama, Bandung, h. 2. 
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              Oleh karena itu janganlah anak – anak itu disalahkan apabila setelah dewasa anak – 

anak tersebut berubah menjadi pelaku kejahatan pelecehan seksual. Mengapa anak – anak 

menjadi sebagai pelaku ?   Pertama,  anak – anak tersebut meniru atau mencontoh perilaku 

orang dewasa yang telah diberlakukan pada dirinya.  Kedua, dalam benak anak –anak 

tersebut yang di ingat hanyalah kesuraman atau kehidupan yang tidak mengenakan untuk 

dinikmati.  Ketiga, perilaku dalam bentuk apapun selalu memiliki kemungkinan dapatnya 

menimbulkan gangguan fisik dan perasaan pada seseorang. Walaupun telah dilakukan 

berbagai macam usaha dan upaya semenjak ribuan tahun yang lalu  untuk mewujudkan suatu 

kerinduan keadaan yang beradab dan damai.   

             Dengan demikian fakta membuktikan bahwa perilaku manusia demikian jelas tidak 

muncul dengan sendirinya ataupun merubah seseorang  dengan tiba- tiba tetapi semuanya itu 

berkembang melalui suatu proses dari akibat pengaruh pengalaman yang dialami, 

lingkungan, politik, ekonomi, budaya juga agama. Dan dengan alasan apapun yang 

melibatkan anak – anak dalam perilaku seksual adalah perilaku menyimpang atau tindakan 

kejahatan. Berdasarkan informasi yang sering kita ketahui tindakan kekerasan yang tergolong 

sangat sadis yang dialami oleh anak – anak adalah pelecehan seksual, dicabuli, pemerkosaan 

hingga pembunuhan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan selain tersebut diatas ada 

tindakan dan pelanggaran yang melanggar hak – hak anak.  

            Dalam banyak hal kasus pelecehan seksual terhadap anak biasanya baru terbongkar 

atau diketahui publik tatkala pelaku melakukan pelecehan seksual telah melewati batas 

wilayah kriminal, seperti korban sampai tewas / meninggal, korban mengalami sakit atau 

perbuatan / kelakuan pelaku di ketahui orang lain baik karena laporan korban atau karena 

bukan laporan korban ( ketakutan korban pada pelaku sehingga menimbulkan kecurigaan ). 
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Selama peristiwa yang dialami korban belum tergolong berbahaya dan mengancam 

keselamatan nyawa korban, seringkali kasus pelecehan seksual ini akan tersimpan dengan 

rapi tanpa sedikitpun bersentuhan dengan proses hukum.    

            Pengukuran kewajaran dalam pelecehan seksual dapat dilihat apabila perilaku 

tersebut mengarah pada tindakan pelecehan seksual sehingga mengakibatkan timbul rasa 

tersinggu, malu, takut, marah dan sebagainya. Oleh karenanya unsur utama dalam pelecehan 

seksual adalah adanya rasa yang tidak diinginkan oleh korban. Selain unsur yang tidak 

diinginkan tersebut, masih terdapat tindakan yang tidak sopan dan tindakan tersebut 

mengarah pada pelecehan seksual. 

            Perbuatan tidak lazim ini ( pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak ) banyak 

terjadi ditahun 2012 dan berdasarkan laporan dari Komnas Perlindungan Anak perbuatan 

tersebut terus meningkat dari tahun ketahun. Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) mengatakan bahwa pada tahun 2011 ada 2509  

laporan tentang kekerasan,  59 persen adalah kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012 

ada 2637 laporan tentang kekerasan, 62 persen adalah kekerasan seksual.
3
 

            Memperhatikan angka - angka tersebut diatas , maka sesungguhnya situasi saat ini 

tidaklah mencerminkan situasi perlindungan terhadap anak. Hal ini disebabkan angka 

kekerasan seksual dalam hal ini pelecehan sesksual pada anak sangat tinggi. Sehingga dapat 

menimbulkan efek terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, 

kegelisahan dan kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa serta 

cedera fisik untuk anak.  

                                                           
          

3
 http:// monitorindonesia.com/hukrim/54-hukrim/14190-darurat, diakses pada tanggal 4 Agustus 2013  
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             Jelas tindakan ini bertentangan dengan maksud dari asas dan tujuan penyelenggaraan 

perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 ( yang selanjutnya disingkat UUD RI 45 ) serta 

prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak – Hak Anak yang meliputi : 

1. Prinsip Non Diskriminasi ( artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam 

KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun dan prinsip ini 

sangat jelas karena memerintahkan negara – negara yang telah meratifikasi KHA 

untuk tidak sekali kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan 

apapun. Dengan demikian negara tidak boleh memperlakukan anak dengan 

memandang anak berasal dari aliran atau etnis apapun, termasuk dari kelompok sosial 

ekonomi seperti apapun ). 

2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak ( prinsip ini mengingatkan kepada 

semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan – pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran 

orang dewasa, maksudnya adalah apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu 

baik pula menurut ukuran kepentingan anak atau maksud orang dewasa memberikan 

bantuan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak ). 

3. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ( prinsip ini 

memberikan ketegasan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin 

kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam diri 

seseorang bukanlah pemberian dari negara ataupun orang per orang. Untuk menjamin 

hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, 

sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh 
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kebutuhan – kebutuhan dasar. Dengan demikian negara tidak boleb membiarkan 

siapapun atau institusi manapun dan kelompok masyarakat manapun mengganggu 

hak hidup seorang anak.Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh 

yang menyangkut aspek-aspek fisik dan erkembang menyangkut aspek – aspek 

psikis. Oleh karenanya implementasi dari prinsip ini berarti negara melalui instrumen 

regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbh 

kembang anak secara optimal. Perbuatan melkukan eksploitasi, kekerasan, 

diskriminasi, pengabaianpun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh 

kembang seorang anak ).  

4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak ( poin yang terpenting dalam 

prinsip ini adalah anak sebagai subyek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh 

karenanya anak tidak boleh dipandang sebagai mahluk yang lemah, menerima dan 

pasif tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom dan memiliki 

pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan 

orang dewasa. Aspirasi anak – anak biasanya meliki ciri yang sangat khas dan sering 

tidak dipahami oleh orang tua, memilki dunia sendiri dengan harapan – harapan yang 

elum tentu orang tua mengetahuinya. Oleh karenanya hendaknya prinsip ini 

diapresiasi sebab tidak selamanya orang dewasa / orang tua pemegang kebenaran dan 

dalam banyak hal anak – anak memilki sifat obyektifitas tinggi, belum banyak 

terkontaminasi oleh kepentingan – kepentingan orang dewasa ).  

Didasarkan dari keempat prinsip umum perlindungan anak tersebut diatas, maka demi 

kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, setiap anak harus diperlakukan non 

diskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima si anak harus yang 
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terbaik untuk kepentingan anak serta kesempatan anak untuk berpatisipasi, sehingga ruang 

untuk tumbuh dan kembang si anak dapat menjadi optimal. 

Terkait dengan ketentuan tersebut diatas, maka pengaturan / ketentuan tentang 

pelecehan seksual secara umum juga diatur dalam KUHP yaitu pada Buku Kedua tentang 

Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan ( pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis, 

pasal 506 ). Dalam KUHP berat ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan dapt 

dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Selanjutnya diatur pula 

secara khusus ( yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam rumah tangga ) diatur secara 

khusus dalam UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Bentuk pelecehan seksual ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau 

seseorang yang sangat dekat dengan keluarga (orang tua terhadap anak kandung atau 

terhadap anak tiri).  

             Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 pada pasal 1 angka 2 yang 

mengatakan : “ 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 “ .  Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah 

suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.
4
 Selanjutnya 

dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. 

                                                           
          

4
. Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Pressindo, h. 52  
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            Oleh karenanya anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap 

hak – haknya. Tanpa terkecuali anak – anak juga memiliki hak – hak yang bersifat mutlak 

yaitu suatu hak yang ada sejak lahir dan dilindungi oleh setiap orang. Namun demikian anak 

– anak juga memiliki hak – hak khusus / perlindungan khusus yang ditimbulkan oleh 

kebutuhan – kebutuhan khusus, karena keterbatasan kemampuan sebagai anak ( sesuai yang 

tercantum dalam pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002 ) . Keterbatasan itulah yang 

kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan 

untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. 

             Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan 

Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai lex specialist, maka semua ketentuan 

lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta 

bekaitan dengan pemenuhan hak anak 
5
 

             Secara tanpa disadari ataupun disadari, maka tidak dapat dipungkiri masa depan 

bangsa akan menjadi suram apabila perilaku seksual atau pelecehan seksual terhadap anak – 

anak  bangsa  merambah ke segala aspek bidang kehidupan. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan Negara bukan lagi menyimpan anak – anak harapan bangsa tetapi justru 

menyimpan anak – anak penjahat. Oleh karenanya mengingat betapa pentingnya posisi 

seorang anak bagi bangsa ini, maka menjadikan kita sebagai orang dewasa haruslah bersikap 

responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang – undangan yang berlaku pada 

saat ini. Untuk itu UU Perlindungan Anak seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan 

kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak terkait perlindungannya. 

                                                           
             

5
. Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 

Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 41.  
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                Lebih lanjut pengaturan hak – hak anak di Indonesia saat ini juga diatur dalam 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  ( yang selanjutnya 

disingkat dengan UU No 39 Tahun 1999 ) dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66. Dengan 

demikian UU No. 23 Tahun 2002 merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi 

Hak – Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.  

                Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara – negara pihak ( yang telah meratifikasi 

KHA ) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum, yaitu sebagai berikut : 

1. Memeriksa dan menganalisis perundang – undangan yang ada dan yang masih dalam 

proses perencanaan / pembentukannya. 

2. Meninjau ulang lembaga – lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 

Konvensi Hak Anak. 

3. Mengusulkan langkah – langkah pintas penyelerasan ketentuan Konvensi Hak Anak 

dengan perundang- undangan Indonesia. 

4. Meninjau ulang bagian perundang – undangan yang masih berlaku tetapi perlu 

penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat. 

5. Memprioritaskan acara pembuatan undang – undang yang diperlukan untuk 

mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak / penyelarasan Konvensi Hak Anak 

dengan perundang – undangan Indonesia.
6
 

                      Dengan demikian pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban 

asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. 

Harus pula diusahakan agar pelaksanaan hak asasi tersebut jangan sampai dihalangi dengan 

berbagai macam alasan demi kepentingan golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan dasar 

pelaksanaan perlindungan anak yaitu : 

                                                           
               

6
 Erna Sofyan Syukrie, 1995, Pelaksanaan Konvensi Hak – Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum, 

makalah dalam lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko 
Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Nopember 1995, h. 32.  
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1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, 

bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan 

perlindungan anak. 

2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang 

berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, 

kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan 

berbagai peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar 

yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan 

perundang – undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
7
 

 

                       Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang 

ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 

perlakuan salah ( child abused ), eksplotasi dan penelantaran agar dapat menjamin 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang baik secara wajar, baik fisik, mental maupun 

sosialnya. 

                       Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka perlu diambil tindakan 

kebijaksanaan yang dapat di pertanggung jawabkan, khususnya yang berhubungan dengan 

masalah perlindungan terhadap anak dengan bidang kejahatan pelecehan seksual.

                                                           
               

7
 Maidin Gultom, Op. Cit., h. 70 – 71.  
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BAB II 

PERMASALAHAN 

 Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan terhadap anak yang kelak akan membahayakan 

kelangsungan tumbuh kembang anak dan memberikan perlindungan hukum untuk 

mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan pemenuhan hak – hak anak, maka 

yang menjadi permasalahan adalah apakah masyarakat dan pemerintah masih mempunyai 

pemikiran dan kesadaran serta kepedulian untuk mengambil peran yang lebih aktif demi 

melindungi dan mensejahterakan anak – anak , bukan hanya anak sendiri tetapi juga anak – 

anak  lain yang ada disekitar kita dari perbuatan jahat  atau pelecehan seksual yang dilakukan 

terhadap anak – anak atau bahkan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak – anak ?  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis 

normative, yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma 

hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan melakukan studi 

kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), yakni 

menelaah semua undang –unadng dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

dibahas. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan 

adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dengan perubahan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang akan diberlakukan pada 31 Juli 2014 dan bahan hukum sekunder antara 

lain literature yang terkait tentang hukum perlindungan anak. Pengumpulan bahan hukum 
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dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Dalam menganalisis digunakan 

metode deduksi, dengan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis 

adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang 

lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari 

undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, 

penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

             Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk mendapatkan kesempatan yang seluas – 

luasnya dalam tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial , 

maka diperlukan perlindungan akan hak – hak nya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminatif dan kelak agar anak – anak mampu 

bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.  

             Untuk menjamin usaha tersebut, maka setiap generasi harus dibekali oleh generasi 

terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan 

tugas tersebut. Oleh karenanya perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku 

yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud 

tersebut diperlukan usaha – uasaha seperti pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan 

kesejahteraan anak. 

              Terkait dengan perlindungan anak mengandung beberapa aspek penting, yaitu : 

1. Terjamin dan terpenuhinya hak – hak anak 

2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan 

3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi 

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera 
8
 

              Didasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia, UUD RI 45 sebagai norma hukum 

tertinggi telah menggariskan bahwa : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. 

                                                           
           

8
 Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi – Perlindungan Korban Dan Saksi, Penerbit : Sinar Grafika, 

Cetakan kedua, Jakarta, h. 70. 
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Dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan 

bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan 

lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan hidup sehari – hari. 

             Oleh karena itu perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi 

hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang Undang Dasar Negara RI 

Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan 

bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang dialami anak 

dapat berupa tindakan – tindakan kekerasan ( fisik, mental, seksual ) 

              Berdasarkan atas jenisnya kekerasan yang dialami oleh anak dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori : 

1. Kekerasan fisik ( di jewer, di cubit, di pukul, di benturkan, di tendang, di suruh lari 

yang tidak wajar dll ) 

2. Kekerasan mental ( di pelototi, di omeli, di ludahi, di ancam, di usir, di paksa 

bersihkan wc, di caci maki dll ) 

3. Kekerasan seksual ( di colek, di peluk dengan paksa, diremas, dipaksa melakukan 

seks, dirayu dengan tindakan yang kurang baik dll ) 

4. Kekerasan pengabaian fisik / ekonomi ( tidak memperhatikan anak sehingga anak 

terlihat kotor, tidak sehat, kurang gizi dll ) 

              Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat 

berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan 

penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita 



16 
 

trauma emosional. Bentuk – bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan 

paksa, diremas, diperkosa dan sebagainya. 

               Secara umum  masalah pelecehan seksual diatur dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana ( KUHP ) buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan 

Kesusilaan ( pasal 281 -303 bis ) dan secara khusus yang berkaitan dengan anak diatur dalam 

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 ( selanjutnya disingkat UU No. 23 / 2002 ) Tentang 

Perlindungan Anak khususnya pasal 17 dan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 ( 

selanjutnya disingkat UU No. 11 / 2012 ) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta 

Undang Undang No. 4 Tahun 1979 ( selanjutnya disingkat UU No. 4/ 1979 ) Tentang 

Kesejahteraan Anak 

             Seks telah menjelma dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung 

dengan persetubuhan ( normal ) dan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik, 

walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan 

dilakukan secara sembunyi sembunyi ( hotel, SPA, salon kecantikan, dirumah dan di tempat 

– tempat tertentu ). 

             Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelecehan 

seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan dengan tidak senonoh dan dilakukan 

secara sepihak dan perbuatan tersebut tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban.   

Tersinggung, diam, malu, bahkan sampai marah adalah reaksi korban dari pelecehan seksual 

yang biasa terjadi.  Sedangkan pada kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, 
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berkenaan dengan seks ( jenis kelamin ) atau berkenaan dengan perkara atau masalah 

persetubuhan antara laki – laki dan perempuan.  

              Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan – pendekatan yang terkait dengan 

seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya 

yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
9
 Adanya kepercayaan bahwa 

berhubungan seks dengan anak – anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan 

meningkatkan kekuatan magis bahwa seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu 

telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya. 

Menurut Adrina menyatakan, bahwa pelecehan seksual adalah sebagai pemberian perhatian 

seksual baik scara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar 

keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang 

seolah – olah “ wajar “ , sebagaimana halnya perkosaan, pornografi, pelacuran dan 

penganiayaan terhadap pasangan.
10

  

              Berdasarkan  pada batasan tentang pelecehan seksual tersebut diatas, maka dalam 

kehidupan sehari – hari kaum perempuan yang sering mendapatkan sorotan sebagai korban 

pelecehan seksual tanpa dapat berbuat banyak untuk menghindarinya,  namun  pelecehan 

seksual dapat menimpa siapa saja ( dari berbagai golongan usia dan kelas sosial, begitupun 

dengan pelakunya ). Korban pelecehan seksual dapat terjadi pada laki laki ataupun 

perempuan, dapat juga terjadi pada lawan jenis ataupun berjenis sama. Pelecehan seksual 

                                                           
            

9
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual, diakses pada tanggal 4 Agustus 2013 

            
10

 Adrina, 1995, Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, 
sebagaimana dikutip oleh Suparman dkk, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, h. 34.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual
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dapat pula terjadi dimana saja, baik ditempat umum, pasar, sekolah, bis, kantor maupun 

tempat pribadi seperti di rumah.  

              Menurut Arist Merdeka ( Ketua Komnas Perlindungan Anak ) mengatakan bahwa 

kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan terdekat anak, terutama rumah dan 

sekolah. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa tidak berlebihan jika hal ini ( pelecehan 

sesksual ) sudah masuk status darurat nasional.  Terkait dengan pelecehan seksual yang 

dilakukan terhadap anak, maka menurut Josh McDowell dan Ed Stewart mengatakan, bahwa 

pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang 

dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.
11

 Sedangkan Bagong Suyanto 

mengatakan bahwa tindakan kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan 

tidak jarang yang melakukan / pelaku adalah mereka yang telah dikenal atau saling 

mengenal.
12

 Sebagai mahluk yang lemah maka secara psikhologis dalam posisi yang selalu 

dikalahkan, sehingga sudah diduga anak tidak akan dapat berbuat apa – apa meski mereka 

diperlakukan salah dan menyakitkan. Demikian pula Stephen J Sossetti mengatakan bahwa 

dampak pelecehan seksual pada anak adalah membunuh jiwanya, karena luka pelecehan 

seksual akan dibawa terus dan menjadi luka abadi yang sulit dihilangkan, bahkan akan 

mendapatkan trauma yang hebat.  

             Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak 

adalah setiap tindakan yang berdampak pada luka fisik yang paling ringan sampai pada luka 

fisik yang berat / serius  ( dari luka yang nampak oleh mata telanjang sampai dengan yang 

dilihat dari akibatnya terhadap kesejahteraan anak ) dan dapat mengakibatkan luka mental 

                                                           
            

11
 Josh McDowell dan Ed Stewart, 2005, Pelecehan Seksual, Yogyakarta : Gloria Usaha Media (GUM), 

cetakan ke II, h. 25. 
            

12
. Bagong Suyanto, 2000, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Lutfansah Mediatama, Surabaya, h. 39 
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yaitu taumatik sangat mendalam terhadap pelaku yang sebelumnya tidak pernah mereka 

bayangkan. Tindakan pelecehan seksual seringan / sekecil apaun tetap akan membunuh masa 

depan anak – anak sebagai korbannya.  

             Pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dan telah 

menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Pelecehan seksual dan penganiayaan 

terhadap anak telah diakui sebagai perbuatan yang sangat merusak kehidupan anak – anak 

dan tidak dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan mempunyai 

dampak negatif yang lebih besar daripada pelecehan seksual terhadap orang dewasa.    

            Anak  yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan ( Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2002 ). Sedangkan 

anak sebagai pelaku, maka yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara 

anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 

pernah kawin. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak nakal adalah (a) anak yang 

melakukan tindak pidana, (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 

anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ( UU No. 3/ 1997 ).  

          Menurut BJ Cling dari John College of Criminal Justice, mengatakan :   

“  Pada awal abad 21 masalah pelecehan seksual anak telah menjadi fokus perhatian resmi 

para profesional dan semakin dipisahkan dari feminisme gelombang kedua… Pada pelecehan 

seksual terhadap anak menjadi terserap ke dalam bidang yang lebih besar dari kajian trauma 

interpersonal, pelecehan seksual anak dipelajari dab strategi intervensi telah menjadi 
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degender dan sebagian besar tidak menyadari asal usul politik mereka dalam feminisme 

modern dan gerakan politik lainnya yang dinamis dari tahun 1970 an.”
13

 

            Dalam hal ini ada tiga tingkatan pada pelecehan seksual yaitu : 

1. Pelecehan seksual tingkat ringan ( godaan nakal, humor porno dll ) 

2. Pelecehan seksual tingkat sedang ( menyentuh, meraba bagian tubuh  tertentu )   

3. Pelecehan seksual tingkat berat ( memegang hingga  memaksa untuk melakukan 

tindakan/aktivitas seksual )  

               Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa jenis dan bentuk dari pelecehan 

seksual yang dapat dialami oleh anak – anak, yaitu : 

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual 

seperti mencium, menepuk, mencubit dengan mesra, melirik atau menatap penuh nafsu, 

mencolek, memeluk dengan paksa. 

2. Pelecehan lisan termasuk ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan 

pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang atau lelucon yang bernada seksual. 

3. Pelecehan isyarat termasuk kategori ini adalah bahasa tubuh  atau gerakan tubuh yang 

bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang- ulang, isyarat dengan jari ataupun 

dengan menjilat/ menggigit bibir dengan nada seksual. 

4. Pelecehan tertulis ataupun gambar dengan menampilkan bahan – bahan pornografi, 

pelecehan lewat email dan komunikasi elektronik lainnya. 

                                                           
         

13
 BJ. Cling, 2004,, Sexualized Violence Against Women and Children : A Psychology and Law 

Perspective, Guilford Press, p. 177. ISBN 1593850611. 
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5. Pelecehan psikologis / emosional dalam bentuk ajakan – ajakan dan permintaan – 

permintaan yang menerus dan tidak diinginkan ataupun kencan yang tidak diharapkan, 

penghinaan ataupun celaan yang bersifat seksual.  

              Secara hukum perbuatan – perbuatan tersebut bila  dialami oleh anak – anak  

haruslah dapat dibuktikan.  Melalui beberapa pasal yang ada yaitu pasal 285, 287, 289, 292, 

293, 294 dan 295 KUHP. Menurut pasal pasal tersebut  pelaku pelecehan seksual terhadap 

anak – anak dapat dikenakan hukuman. Namun demikian apabila korban adalah anak – anak 

maka pelaku akan terkena hukuman sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak  yaitu  yang mengatur secara khusus. Adapun pasal yang dapat dikenakan 

adalah pasal 78 , 81, 82 dan 88. Hukuman berupa penjara dan denda.  Bagaimana pula 

apabila pelaku adalah anak – anak ?  tetap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan 

yang telah ditentukan dalam perundang – undangan. Namun dalam penjatuhan hukumannya 

berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa.  Hukuman bagi pelaku anak – anak  adalah ½ 

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa  ( pasal 26 ayat 1 dari  UU No. 3 

/ 1997 ). Apabila tindak pidana yang yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau 

pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku 

tersebut paling lama 10 tahun ( pasal 26 ayat 2 dari UU No. 3 / 1997 ) 

           Jika dilihat ruang tempat terjadinya tindakan pelecehan seksual terhadap anak bisa 

dilingkungan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, tempat rawan  anak – anak 

yaitu  di jalanan dan sebagainya. Ini berarti menunjukkan bahwa bahaya selalu mengintai dan 

mengancam anak - anak dan pelakunya ternyata bukan hanya para pelaku penjahat yang 

proposional tetapi justru orang – orang dekat yang telah dikenalnya.  Sedangkan tempat 
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kejadian pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi di rumah korban atau rumah pelaku, 

di sekolah, dijalanan, di tempat umum bahkan dapat terjadi di tempat- tempat keagamaan. 

            Tindakan pelecehan seksual ini masih terkait karena kuatnya beberapa factor yang 

mempengaruhi antara lain factor individu, jenis kelamin, keluarga, agama, masyarakat dan 

budaya. Harus diakui bahwa factor budaya dalam masyarakat justru kurang menguntungkan 

anak – anak, karena masih banyak kita temui praktek – praktek budaya yang sangat 

merugikan anak – anak baik secara fisik dan emosional dalam rangka menegakkan dan 

menjunjung tinggi nilai kepatuhan. Sehingga seringkali masyarakat membiarkan dan 

mentolerir hukuman baik berupa fisik, cacian, perkataan kasar ataupun yang berbentuk 

pengisolasian sosial anak. 

            Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengambilan peran untuk 

melindungi anak-anak dari pelecehan seksual yaitu  : 

1. Masyarakat pada umumnya masih kurang dalam pemahaman tentang pelecehan seksual. 

2. Masih adanya perbedaan pendapat tentang tolok ukur untuk menentukan bahwa 

perbuatan tersebut adalah pelecehan seksual. 

3. Sebagian masyarakat masih senang hidup dalam mitos bahwa keluarga adalah salah satu 

institusi yang paling harmonis, sehingga tidak ada orang tua yang tega melakukan 

tindakan pelecehan seksual hingga pada kekerasan. 

4. Pandangan “ tradisional “  yang kurang menguntungkan bagi tumbuh kembangnya si 

anak. Kepatuhan anak bukanlah merupakan keterpaksaan dan ketakutan. 

5. Sulitnya mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga karena 

adanya kerahasiaan dan privasi. 
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6. KOMNAS Anak tidak hanya menerima laporan saja tetapi harus lebih banyak mencari 

informasi / lebih sering bergerak. 

7. Sampai dengan detik ini Pemerintah masih suam – suam dalam menangani masalah – 

masalah yang terkait dengan anak.  Perhatian dan komitmen dalam berbagai pihak dalam 

menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak masih belum didukung oleh 

kemampuan dari lembaga lembaga terkait yang memadai. 

             Jadi untuk menyikapi adanya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak – anak 

maka perilaku dan cara pandang masyarakat dan semua lembaga terkait haruslah dirubah, 

antara lain yaitu : 

1. Seluruh masyarakat harus ikut bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan 

tiap – tiap anak. Masyarakat disini harus berani melaporkan apabila mengetahui telah 

terjadi tindakan pelecehan seksual terhadap anak – anak dan sebagai timbal baliknya 

Pemerintah harus benar – benar melindungi pelapor sesuai dengan UU No. 13 Tahun 

2006. 

2. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak – anak harus dicegah dan apabila terlanjur 

terjadi, maka pelaku harus diberi hukuman. Siapapun pelakunya tanpa terkecuali sesuai 

dengan peraturan yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002. 

3. Seluruh masyarakat terutama di lingkungan pemukiman atau tempat tinggal perlu 

membentuk kelompok – kelompok yang peduli terhadap masalah yang terkait dengan 

anak – anak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan langkah – langkah 

konkrit apabila ada kejadian yang menyangkut masalah anak – anak. 



24 
 

       Peran serta masyarakat seperti yang tertuang dalam Bab IX dan terdiri atas 1 pasal 

yakni pada pasal 93 UU SPPA. Dengan demikian peran masyarakat dalam perlindungan 

anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dapat dilakukan 

dengan cara :  

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang 

berwenang. 

2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. 

3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak. 

4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan 

keadilan restoratif. 

5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan / atau 

anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan. 

6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan 

perkara anak. 

7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan anak.
14

 

          Selanjutnya peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga 

perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

pendidika, lembaga keagamaan, badan usaha juga media massa. 

Adapun pengamanan sebelum perbuatan pelecehan seksual terjadi adalah : 

1. Mendidik anak – anak sesering mungkin untuk berdiskusi dalam memecahkan 

permasalahan secara bebas dan terbuka sekecil apapun. Sebagai orang tua harus mampu 

menyingkirkan keegoisan agar dapat menghindari konflik yang terjadi. 

2. Mengajarkan pada anak – anak bagaimana mencari tempat yang aman dari jangkauan 

tindakan pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh siapapun pelakunya. 

                                                           
          

14
. M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum ( Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak ) – UUSPPA, Sinar Grafika, Jakarta, h. 178.   
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3. Mengajarkan pada anak – anak untuk segera mencari bantuan pada lembaga – lembaga 

yang terkait bagi anak –anak yang telah mengalami pelecehan seksual. Hal ini sangat 

penting untuk diperhatikan dan harus dilakukan dengan berani dan tulus ikhlas. 

4. Memberitahukan pada tokoh masyarakat apabila akan atau telah terjadi pelecehan seksual 

terhadap anak – anak. Dalam hal ini pastikan bahwa tokoh masyarakat tersebut benar – 

benar mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang dialami oleh anak – anak. 

Dalam hal ini sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan tentang perlindungan anak. 

 

            Dengan demikian mencegah kejahatan khususnya pelecehan seksual terutama 

sebelum kejahatan dilakukan dan timbul korban, adalah cara penanggulangan yang paling 

baik dan tepat. Adapun cara – cara dan hasil / akibatnya dikemudian hari antara lain : 

1. Pencegahan bersifat langsung, kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum 

terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan. 

2. Pencegahan bersifat tidak langsung, kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum 

dan atau sesudah dilakukan kejahatan. 

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan ( sebelum kejahatan dilakukan ) 

4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku ( sebelum kejahatan dilakukan ) 

5. Hasil / akibatnya pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku sebelum 

kejahatan dilakukan. 

6. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang akan membawa akibat. 

7. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan lingkungan ( setelah kejahatan dilakukan ) 

8. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan perilaku ( setelah kejahatan dilakukan ) 

9. Hasil / akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku ( sesudah 

kejahatan dilakukan ) 

10. Hasil tersebut diatas menjurus ke hari kemudian yang akan membawa akibat.
15

 

 

Hal - hal yang mempengaruhi cara – cara pencegahan kejahatan khususnya pelecehan 

seksual terhadap anak akan dipengaruhi oleh kepentingan struktur dan sistem suatu 

masyarakat, kebudayaan dan pemerintah serta kebijakan pemerintah. Secara terinci maka, 

                                                           
           

15
 Arif Gosita, Op. Cit., h. 117-120.  
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dapat dikemukakan siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan pencegahan tindakan 

kekerasan terhadap anak, yaitu :  

1. Kewajiban Pemerintah ( merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan, 

mengadakan sosialisasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyediaan 

tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, melakukan program 

pelayanan kerja sama ) 

2. Kewajiban Masyarakat ( melakukan penyelenggaraan yang dapat bekerja sama 

dengan pemerintah. Apabila mendengar, mengetahui dan melihat maka wajib 

mencegah, memberikan perlindungan darurat pada korban, membantu proses 

penyelesaian dalam melapor pada penegak hukum ) 

3. Kewajiban Kepolisian ( memberikan perlindungan sejak diketahui atau 

diterimanya ada laporan, memberikan perlindungan sementara pada korban dan 

dapat melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan ) 

4. Kewajiban Tenaga Kesehatan ( melakukan pemeriksaan kepada korban sesuai 

standart profesinya dan melaporkan hasil dari pemeriksaan korban pada pihak 

terkait, memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban ) 

5. Kewajiban Pekerja Sosial ( memberikan pelayanan berupa melakukan konseling, 

memberikan informasi tentang hak hak korban, mengantar / mendampingi korban 

ke tempat yang aman misalnya milik pemerintah, pemda atau masyarakat dan 

melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. 

6. Kewajiban Relawan Pendamping ( memberikan informasi tentang hak korban 

untuk didampingi dan di bimbing, mendengarkan keluhan korban secara empati 

serta memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban ) 

7. Kewajiban Pembimbing Rohani ( pembimbing rohani harus menjelaskan 

mengenai hak dan kewajiban serta memberikan penguatan iman dan takwa 

kepada korban ).
16

 

 

                                                           
          

16
. Maidin Gultom, Op. Cit., h. 18-20.  
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              Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban 

bangsa Indonesia serta menegakkan keadilan dan memberikan kesejahteraan terhadap anak 

sangatlah penting karena :  

1. Anak potensi dan penerus cita – cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh 

generasi sebelumnya. 

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, anak mendapat kesempatan 

tumbung dan berkembang secara wajar 

3. Dalam masyarakat terdapat anak – anak yang mengalami hambatan kesejahteraan 

rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. 

4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri. 

5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila 

usaha kesejahteraan anak terjamin.  

 

            Terkait dengan adanya berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis 

Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak – 

anak. Sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak sesuai peraturan yang ada 

dapat terwujud. Namun yang sangat dibutuhkan adalah implementasi dari berbagai macam 

peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari pihak eksekutif. 

 

 

 

 



28 
 

BAB IV 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Perlindungan terhadap anak secara sistematis adalah suatu keharusan apabila 

menginginkan anak – anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 

sebagaimana yang diharapkan. 

2. Pendidikan agama harus lebih dtekankan untuk merubah perilaku dan untuk 

penyadaran akan hakikat hidup dan kebenaran. 

3. Anak tidak hanya diberi kelahiran gratis, kesehatan gratis dan kesehatan gratis 

tetapi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengakibatkan 

anak berkonflik dengan hukum harus terlindungi. 

4. Perlindungan terhadap anak – anak dari perbuatan pelecehan seksual tidak 

harus berhenti dengan adanya produk perundang – undangan yang memberikan 

sanksi pada pihak – pihak yang telah menyebabkan luka atau merosotnya 

mental anak – anak dalam kelangsungan hidupnya.  

5. Aparat penegak hukum diharapkan lebih cepat dan tegas dalam menangani 

kasus pelecehan seksual terhadap anak, supaya para pelaku mendapatkan 

hukuman yang berat. 

6. Diharapkan masyarakat mematuhi hukum dan peraturan bukan hanya karena 

terpaksa dan takut tetapi karena tindakan spontan yang keluar dari dalam hati 

karena kesadaran akan melindungi harkat dan martabat perempuan terutama 

anak – anak. 
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7. Sosialisasi melalui penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama tentang 

kewaspadaan sebelum terjadi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan 

berani melapor pada yang berwajib / lembaga swadaya masyarakat akan / telah 

terjadi kejahatan pelecehan seksual.  

8. Agar anak – anak menjadi permata bukan hanya dalam keluarga tetapi pada 

masyarakat dan bangsa, maka kita sebagai orang tua ( orang dewasa ) harus ada 

waktu dan menyediakan diri untuk membantu serta memenuhi kebutuhan anak 

– anak kita. Karena anak – anak  membutuhkan seseorang untuk mendatangkan 

harapan dan yang mau mendorong semangat mereka untuk membuat perubahan 

dalam kehidupannya yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. 

Saran  

  Mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan karena perbuatan pelecehan 

seksual, maka hukuman yang diberikan tidak perlu ada potongan – potongan seperti yang 

pada saat ini dilakukan yaitu keringanan hukuman yang diberikan pada setiap ada peringatan 

- peringatan khusus pada beberapa narapidana. Tindakan ini untuk menjamin adanya 

kesejahteraan sosial anak, karena persoalan kekerasan terhadap anak dalam hal ini pelecehan 

seksual terhadap anak akan terus muncul tanpa negara dan masyarakat segera mengambil 

tanggung jawab. 
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