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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah terjadi tiga kali perubahan 

dimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya akan disebut Undang-

Undang Perlindungan Anak. Undang Undang Perlindungan Anak mengatur segala 

hal mengenai hak dan kewajiban untuk dapat berjalannya penyelenggaraan 

perlindungan anak dengan baik dan tepat sehingga anak mendapatkan 

perlindungan serta dapat menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya anak.  

Anak merupakan tunas harapan bangsa yang akan diharapkan membawa 

nusa dan bangsa indonesia menuju arah negara yang baik dan sejahtera.1 Anak 

sebagai generasi penerus bangsa diharapkan meneruskan cita-cita negara, dan 

penunjang negara sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Untuk mewujudkannya negara perlu melindungi hak-hak anak dan memelihara 

                                                             
1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989), hal. 2 
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serta pembinaan terhadap anak-anak, dengan hal demikian maka diharapkan anak 

tersebut menjadi penopang bangsa di masa depan. Oleh sebab itu maka negara 

wajib melindungi harkat dan martabat anak sebagai subjek perlindungan khusus 

oleh negara dalam hal penunjang masa depan terutama konteks mengenai 

perlindungan anak. 

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sebagai orang tua wajib 

untuk menjaga dan merawat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau 

hingga menikah sehingga dapat di lepas oleh orang tuanya dan mandiri. Negara 

telah berkomitmen untuk melindungi warga negaranya khususnya perlindungan 

anak,2 dimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang 

berisi:  

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  

Perlindungan terhadap anak telah dimiliki sejak anak dalam kandungan 

ibunya. Tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 

23 tahun 2002), yaitu: 

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”  

Oleh karena itu maka anak perlu untuk diperhatikan secara baik untuk 

tumbuh kembang anak hingga dapat menjalankan kewajiban anak sebagai penerus 

suatu bangsa dan negara. 

                                                             
2 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 1 



 

3 
 

Perlindungan anak ditujukan agar anak diharapkan memberikan 

partisipasinya secara optimal dimasa depan sebagai penerus bangsa oleh sebab itu 

negara memiliki peran aktif untuk melindungi dan menjunjung tinggi 

perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan Hak Asasi Manusia 

terhadap Anak,3 dapat diartikan bahwa anak memiliki hak hidup yang layak, 

sejahtera, aman. Anak dapat hidup layaknya anak pada umumnya tanpa adananya 

tekanan di lingkungannya, tekanan disini dimaksud adalah untuk menjamin bahwa 

anak berhak bebas dengan takar tertentu sebagai anak yang masih dalam 

pengawasan orang tua sebagai wali untuk menunjang kehidupan anak sampai 

dirinya dapat hidup sendiri dan dewasa atau telah menikah. Dapat dikatakan 

bahwa orang tua berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak 

dari setiap tindakan yang dapat membahayakan anak dari segala kemungkinan 

kejahatan yang terjadi disekitarnya. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak 

(UU Perubahan Pertama Nomor 35 Tahun 2014), yaitu: 

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak.” 

Perlindungan terhadap anak harus diperjuangkan sejak dini karena anak 

merupakan penerus bangsa dan memiliki kewajiban untuk melanjutkan 

perjuangan bangsa negara dalam melanjutkan cita-cita negara yang tercantum 

dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara, yang 

berisi: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah 

                                                             
3 Arif Gosita, Op.Cit., hal. 2 
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darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

undang-undang dasar republik Indonesia yang berkedaualatan rakyat dan 

berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Setiap orang memiliki peranan untuk memperjuangkan perlindungan 

terhadap anak tidak terkecuali negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat 

mempengaruhi anak dalam hal tumbuh kembangnya kelak dewasa. Kasus yang 

sering terjadi dimana anak sebagai korban kekerasan oleh pihak yang lebih 

dominan dan biasanya karena adanya suatu kemampuan yang mendominasi 

seperti fisik dan anak yang bergantung hidup dengannya maka kekerasan tersebut 

dapat terjadi. Kekerasan disini diartikan sebagai kekerasan yang timbul karena 

anak memiliki fisik yang lemah merupakan penyebab mengapa anak dapat dengan 

mudah didominasi oleh orang yang fisiknya lebih kat darinya seperti orang 

dewasa maupun orang tua yang memiliki kekuasaan untuk mengatur si anak. 

Kekerasan disini seringkali digunakan oleh orang tua dengan kekuatan fisik dan 

kekuasaan serta ancaman kepada anak yang menyebabkan anak merasa takut, dan 

terkadang anak merasa karena telah berjasa kepada orang tuanya, menuruti 

keinginan orangtuanya mengakibatkan rasa trauma berat kepada anak korban 

kekerasan seksual dan anak mengalami gangguan pskiologis serta kelainan 

perkembangan akibat dari perampasan hak tersebut.  



 

5 
 

Tekanan hidup akibat ekonomi dan perceraian serta rangsangan seksual 

yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan 

pemerkosaan. Korban pemerkosaan banyak terjadi dikalangan masyarakat dimana 

anak dibawah umur yang menjadi target utamanya karena anak dibawah umur 

memang sangat berpotensi menjadi korban pemerkosaan yang dimana anak belum 

memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membela diri serta posisi yang lemah 

mengakibatkan mudahnya pelaku pemerkosaan dalam mendominasi korban 

pemerkosaan menjadikan korban terhadap anakpun semakin meningkat.  

Pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan cara-cara seperti 

mengancam dan akibat rasa malu akan aib yang ditimpa korban memberikan efek 

psikologis luar biasa dimana anak harus menahan rasa takut serta keinginan 

mereka melawan namun tidak mampu menjadikan mereka pasrah adalah hal yang 

keji bagi seorang anak yang seharusnya menikmati masa muda dan bermain 

bersama teman sebayanya. Kenyataan lapangan ini memberikan kesadaran bahwa 

banyak kasus demikian terutama dalam hal pemerkosaan dalam lingkup bapak 

dan anak kandung sendiri yang sulit terdeteksi menjadikan masalah yang tidak 

kunjung selesai. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan 

mental/kejiwaan dari korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum 

itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor 

korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus 

perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan 
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kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban 

mengalami ancaman dari pelaku.4  

Korban dari pemerkosaan dapat mempengaruhi sosial maupun psikologis 

anak pada masa depannya terlebih apabila korbanya adalah masuk didalam 

kategori masih di bawah umur. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan 

adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan 

melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar atau adanya 

suatu paksaan hanya akan mengangguan mental psikologi anak terutama pada 

perilaku seksual anak.5 Korban pemerkosaan pun dapat berpotensi mengalami 

trauma yang cukup parah karena peristiwa tersebut. Goncangan kejiwaan dapat 

dialami pada saat pemerkosaan maupun sesudah pemerkosaan tersebut. Secara 

umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. 

Berbagai trauma yang dialami korban kekerasan seksual menimbulkan depresi, 

fobia, mimpi buruk, dan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup 

lama. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, 

berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan 

akibat dari perkosaan.6 

Upaya korban untuk menghilangkan atau menyembuhkan pengalaman 

buruk dari alam bawah sadar mereka sering sekali tidak berhasil. Selain 

                                                             
4 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara 

Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), hal. 53 
5 Koesnadi, Seksualitas dan Alat Kontrasepsi, (Surabaya: Usaha Nasional 2001), hal. 38 
6 Tateki Yoga Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap 

Keberlangsungan Hidup Anak”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, 

2017, hal. 81 
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kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat 

menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula 

yang merasa terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan 

seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari 

perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat 

hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.7 

Menjadi suatu masalah apabila ketika korban kembali pada lingkungannya yang 

apakah dapat menerima atau tidak demi kelangsungan kesembuhan korban 

kekerasan seksual ini. 

Negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat, memperketat, serta 

mempertegas penindakan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak 

ini yang dapat mempengaruhi masa depan si anak sebagai korban pemerkosaan. 

Regulasi yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang dialami korban 

selaku anak sebagai korban pemerkosaan serta perlindungan dan rehabilitasi 

pemerkosaan perlu diawasi secara intens dan diperhatikan agar korban 

pemerkosaan yaitu anak dapat sembuh dengan total. Pemberian yang terbaik 

untuk kebutuhan anak korban kekerasan seksual ini harus di berikan sesuai 

dengan kebaikan anak di kemudian hari karena anak korban ini perlu untuk 

mendapatkan pendampingan serta pemulihan yang merupakan efek dari korban 

kekerasan seksual. Dalam hal ini kasus pemerkosaan anak di indonesia perlu di 

anggap serius karena menyangkut masa depan anak sebagai penerus bangsa dan 

                                                             
7 Ibid  
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negara. Data menunjukkan betapa rusaknya moral dan hati nurani manusia dengan 

berdasarkan data berikut: 

Tabel 1.1 

Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Ranah Privat/Personal 

 

Data CATAHU Periode 2016-2017-2018 

Ranah Privat/Personal 

Kategori Pelaporan Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Inses 1265 Kasus 1210 Kasus 1071 Kasus 

Pemerkosaan 1389 Kasus 619 Kasus 818 Kasus 

Persetubuhan/Eksploitasi 

Seksual 
578 Kasus 555 Kasus 436 Kasus 

Pencabulan 1266 Kasus 379 Kasus 321 Kasus 

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2017, 2018 dan 2019 

 

Data menunjukaan bahwa kasus-kasus yang terjadi selama tahun 2016, 

2017 dan 2018 kasus yang dimana korban adalah perempuan dan anak dalam 

ranah privat/personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan 

darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) 

maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Data ini diambil dari data Catatan 

Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan atau CATAHU Komnas Perempuan 

periode 2017, 2018, dan 2019. Dimana data CATAHU tahun 20178 merupakan 

data yang dikumpulkan sepanjang perjalanan tahun 2016, data CATAHU 20189 

yang merupakan data perjalanan sepanjang tahun 2017, dan data CATAHU 

                                                             
8 Komnas Perempuan, “Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Sampai 

Femicide, Alarm Bagi negara untuk Bertindak Tepat.”, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan 

Terhadap Perempuan, Jakarta, 2017, hal 24-25 
9 ________________, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, 

Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018 hal. 16 
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201910 merupakan data perjalanan sepanjang tahun 2018. Data ini merupakan 

pemaparan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami 

oleh perempuan diindonesia. Sebagian besar data CATAHU Komnas Perempuan 

dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang 

ditangani oleh Pengadilan Agama atau PA. data yang dikompilasi komnas 

perempuan pada tahun 2018 sebanyak 96% adalah data PA dan 3% lainnya data 

berasal dari lembaga mitra pengada layanan yang mengisi dan mengembalikan 

formulir pendataan komnas perempuan yang PN (Pengadilan Negeri), RPTC 

(Rumah Perlindungan/Trauma Center), UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak [Kepolisian]), RS (Rumah Sakit), DINSOS (Dinas Sosial), WCC (Women 

Crisis Center), OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), P2TP2A (Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), DPA3KB (Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). 

Data ini merupakan kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga 

layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara 

maupun atas inisiatif masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum. 

Data ini juga memuat data pelaporan/pengaduan kasus yang diterima, serta hasil 

pemantauan dan kajian komnas perempuan. Kategori Ranah Privat/ Personal, 

sebagai berikut:11  

                                                             
10 ______________, “Korban Bersuara, Data Berbicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan 

Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap 

Perempuan, Jakarta, 2019, hal. 14 
11 Fitra Moerat Ramadhan, “Laporan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Masih Tinggi,” 

(selasa, 30 juli 2019), https://grafis.tempo.co/read/1747/laporan-kekerasan-seksual-terhadap-

perempuan-masih-tinggi?TerkiniUtamadancampaign=TerkiniUtama_Click_7, diakses pada 

kamis, 05 April 2020 

https://grafis.tempo.co/read/1747/laporan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-masih-tinggi?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_7
https://grafis.tempo.co/read/1747/laporan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-masih-tinggi?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_7
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1. Kategori kasus mengenai inses tahun 2016 terjadi 1265 kasus 

menyusut tahun 2017 menjadi 1.210 kasus dan pada tahun 2018 

terdapat 1.071 kasus terjadi;  

2. Kategori pemerkosaan pada tahun 2016 terjadi 1389 kasus menyusut 

tahun 2017 menjadi 619 kasus dan pada tahun 2018 meningkat 

menjadi 818 kasus menyangkut pemerkosaan tersebut;  

3. Kategori persetubuhan/eksploitasi seksual tahun 2016 terjadi 578 kasus 

kemudian menurun tahun 2017 menjadi 555 kasus dan tahun 2018 

terjadi 436 kasus terjadi; 

4. Kategori pencabulan tahun 2016 terjadi 1266 kasus terjadi lalu 

menurun tahun 2017 menjadi 379 kasus dan pada tahun 2018 terjadi 

321 kasus. 

Dalam pelaporan yang terjadi yang paling dominan untuk melakukan 

kekerasan peringkat satu adalah diranah pacaran dimana terjadi antara pelaku dan 

korban yang sedang pacaran, perinkat kedua dari kekerasan ini adalah dalam 

ranah rumah tangga yaitu ayah kandung yang dimana perbuatan ini dilakukan 

dalam kategori hubungan inses dengan anak kandung, serta peringkat ketiga oleh 

paman.12  Perlu diperhatikan bahwa semakin menurunnya kasus kekerasan seksual 

terhadap perempuan dan anak bukan berarti bahwa kasus tersebut benar-benar 

telah menyusut namun dapat dikatakan bahwa karena dalam kasus ini merupakan 

delik aduan sehingga perlu adanya laporan untuk melakukan tindakan hukum 

dilain pihak perbuatan ini tersembunyi dan banyak dari korban telah diancam dan 

                                                             
12 Ibid 



 

11 
 

ditakut-takuti sehingga mengurungkan niatnya untuk bercerita maupun 

melaporkan kejadian sebenarnya karena merasa malu dan takut.  

Kasus pemerkosaan khususnya kasus pemerkosaan anak yang dilakukan 

ayah kandung merupakan kasus yang perlu sangat diperhatikan karena melihat 

dampak masa depan anak sebagai penerus bangsa dan pergerakan pelaku yang 

sangat sulit diawasi karena dalam ranah rumah tangga yang tertutup sehingga 

terkadang hanya keluarga dekat saja yang mengetahui sedangkan melihat bahwa 

pelaku juga merupakan orang yang paling dekat dengan korban yaitu keluarga. 

Kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung sangat 

tragis dan berdampak Panjang bahkan memberikan rasa trauma yang bisa-bisa 

memberikan rasa tidak percaya terhadap orang lain dan memberikan rasa ingin 

bunuh diri. Melihat seseorang mengapa melakukan suatu kejahatan dengan sisi 

ilmu kriminologi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mentelaah 

mengapa kasus demikian terjadi. Apabila melihat kasus terdapat beberapa kasus 

putusan pengadilan yang digunakan. Pendekatan ilmu kriminologi yang 

mempelajari sebuah tindak kejahatan dapat terjadi dan bagaimana dapat dilakukan 

penanggulangan apabila terjadi diharapkan menjadi acuan untuk prosedur 

pemberian bantuan secara moral dan fisik untuk memberikan rasa aman kepada 

korban tindak kriminalitas terutama korban anak khususnya korban anak 

pemerkosaan. 

Apabila melihat kedalam kasus terdapat 2 (dua) kasus mengenai 

pemerkosaan anak kandung oleh bapak kandung dimana kasus pertama yaitu pada 

Putusan No. 190/Pid.Sus/2020/PN Tng pada Pengadilan Negeri Tangerang, Kota 
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Tangerang, Provinsi Banten, dimana dalam kasus posisi bahwa Terdakwa yaitu 

Junaedi Bin Satra adalah Bapak berumur 38 tahun tinggal di kampung Onyam, 

Kelurahan Sukabakti Kec. Curug Kabupaten Tangerang, Banten, dimana 

Terdakwa memiliki 2 (dua) anak perempuan dari hasil pernikahannya bersama 

Sumiyati sebagai ibu korban, dimana anak pertama adalah Korban dan kedua 

adalah Adik Korban, diketahui akibat dari perceraian kedua anak korban diajak 

istri terdakwa untuk tinggal dirumah orang tua istri. Diketahui Korban pada saat 

kejadian terjadi tindak pidana pemerkosaan oleh bapak kandung masih berumur 

15 tahun atau kelas 1 SMK. Kejadian bermula pada pertengahan bulan oktober 

tahun 2018 ketika korban sedang tidur dikamar kemudian terdakwa bertanya 

kepada korban “kamu dengar suara ledakan ga?”, “nak bapak mau minta 

pemutihan buat balikin teluh (santet) yang dateng ke rumah kita” karena korban 

tidak mengerti maksud perkataan terdakwa sehingga korban hanya mengikuti 

perintah terdakwa. setelah korban dalam posisi terlentang di kasur terdakwa 

langsung membuka celana panjang dan celana dalam korban sehingga korban 

dalam keadaan setengah telanjang, dan celana pendek serta celana dalam terdakwa 

kemudian terdakwa meletakkan saputangan atau handuk kecil dalam kondisi 

kering dibawah vagina korban, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat 

kelaminnya ke alat kelamin korban lalu mencoba untuk memasukkannya sehingga 

klimaks dan mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai terdakwa menyuruh 

korban untuk segera mencuci handuk kecil atau saputangan yang dibawah alat 

kelamin korban kemudian memeras hasil cucian tersebut dan dimasukkan 
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kedalam botol sebagai obat atau alat menangkal atau mengusir teluh (santet) yang 

akan datang kerumah terdakwa.  

Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi korban menggunakan ancaman 

dengan kata kata “kamu mau jadi anak durhaka?”, “kamu mau nanti ibu 

meninggal?” jika korban menolak ajakan bersetubuh dengan terdakwa. terdakwa 

juga sering mengancam korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun “nak 

jangan bilang ke siapapun” korban dengan polos bertanya “memangnya kenapa?” 

terdakwa hanya menjawab “pokoknya jangan nanti orang-orang mengiranya kita 

zinah” karena korban tidak mengerti omongan terdakwa maka korban hanya 

mengangguk. Perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari sekali hingga pada 

akhirnya korban hamil. Tak lama kemudian ibu korban merasa curiga mengapa 

anak korban tidak mengalami masa haid/menstruasi perempuan dan perutnya agak 

membuncit maka ibu korban berinisiatif membawa korban ke dokter kandungan 

dan ternyata korban sedang hamil 4 bulan. Awalnya korban ragu-ragu dan takut 

untuk menceritakan kepada ibunya karena tekanan ancaman dan malu namun 

akhirnya korban menceritakan semua bahwa korban sudah disetubuhi terdakwa 

hingga hamil.   

 Dalam kasus kedua yaitu pada putusan nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Kot. 

Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, 

dimana terdakwa bernama Jiman Bin Tirtorejo yang telah berumur 44 tahun 

melakukan suatu tindak pemerkosaan dengan anak kandungnya sendiri yang 

berumur 18 tahun pada saat kejadian. Korban pula memiliki keterbelakangan 

mental sejak lahir. Awal kejadian bermula dari meninggalnya istri pelaku yang 
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sekaligus ibu korban. Korban diajak untuk tinggal bersama oleh bapaknya. 

Korban adalah keturunan ke 3 (tiga) dari 4 bersaudara dimana terdapat satu kakak 

laki-laki dan satu kakak perempuan serta adik laki-laki. Kejadian dilakukan 

didalam rumah terdakwa sendiri. Perbuatan asusila tersebut dilakukan dirumahnya 

yang beralamat di Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. perbuatan tersebut dilakukan hampir setiap hari dan tiap 

harinya dilakukan sampai 3 (tiga) kali dalam satu hari sampai pada terakhir 

tepatnya pada tanggal 21 Februari 2019 di tempat yang sama yaitu kamar korban. 

Tindak pemerkosaan kemudian diproses karena kecurigaan awal dari masyarakat 

yang melihat perbedaan fisik terhadap korban dari awal datang hingga tinggal 

bersama bapaknya, kemudian informasi yang didapat dari Satgas LPABM melalui 

video percakapan korban dengan seorang psikolog dari P2TP2A Kabupaten 

Pringsewu, kemudian saksi dan perwakilan Satgas LPABM sendiri segera 

memberitahukan ke pihak Aparat Pekon antara lain Kepala Pekon, Kadus, 

RT/RW dan setelah mendapat informasi maupun bahan keterangan lalu dilakukan 

musyawarah antara pihak terkait dan memutuskan untuk melaporkan hal tersebut 

ke pihak yang berwajib (Polsek Sukoharjo) 

Menilai dari putusan dapat diambil informasi bahwa istri pelaku telah 

meninggal dunia, anak dalam kondisi disabilitas cacat mental, adanya ancaman 

dari pelaku berupa memarahi korban dan mencubit atau pukul. Perbuatan pelaku 

disadari dan desesali pelaku dan dianggap sadar adanya unsur kesengajaan. Dapat 

di asumsikan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap pelaku akibat dari 

keinginan seks yang telah lama tidak terpenuhi, kemudian memanfaatkan kondisi 
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korban yang memiliki penyakit mental sejak lahir. Bahwa disini ada peran dari 

warga dimana warga yang karena merasa curiga  melihat perbedaan fisik terhadap 

korban dari awal datang hingga tinggal bersama bapaknya, kemudian informasi 

yang didapat dari Satgas LPABM melalui video percakapan korban dengan 

seorang psikolog dari P2TP2A Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi dan 

perwakilan Satgas LPABM sendiri segera memberitahukan ke pihak Aparat 

Pekon antara lain Kepala Pekon, Kadus, RT/RW dan setelah mendapat informasi 

maupun bahan keterangan lalu dilakukan musyawarah antara pihak terkait dan 

memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib (Polsek 

Sukoharjo) 

Anak sebagai korban persetubuhan orang tuanya adalah bentuk dari 

lemahnya peran pengawasan hukum dalam melindungi anak sebagai korban dari 

tindak pidana persetubuhan tersebut. Tindak pidana persetubuhan anak 

merupakan tindak pidana kejahatan asusila berat dimana anak yang merupakan 

tunas harapan bangsa dimana seharusnya orang tua memiliki peran inti untuk 

melindungi haknya sebagai anak namun justru orang terpercaya tersebut 

mengkhianati kewajiban perannya sebagai orang tua. Dalam ilmu kriminologi 

suatu tindak persetubuhan berfokus pada tindak kejahatan sebagai objek kajiannya 

melihat sudut pandang penjahat dan korban sebagai anak yang merasa dirugikan 

akibat tindak kejahatan asusila tersebut. Kriminologi dalam membahas suatu 

putusan dengan menganalisa suatu tindak pidana pemerkosaan anak kandung 

maka kriminologi akan mengkaji bagaimana suatu perbuatan persetubuhan 
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tersebut dapat terjadi dengan menganalisis suatu perbuatan tersebut sebagai suatu 

tindak kejahatan yang perlu untuk dipelajari asal muasalnya.  

Kriminologi berkembang tahun (1850) bersama-sama Sosiologi, 

Antropologi, dan Psikologi dimana semua itu merupakan cabang ilmu yang 

mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.13 Dapat diartikan 

bahwa kriminologi mempelajari setiap sikap dan perbuatan dan dijadikan acuan 

dalam setiap peristiwa mengapa demikian terjadinya. Tidak dapat dipungkiri bila 

pidana pun memerlukan dasar suatu penjatuhan pidana agar terwujudnya keadilan 

dalam hukum yang berlaku positifnya. Penyelenggaraan suatu peradilan pidana 

sering kali dianggap tidak memberikan rasa keadilan dimana perasaan tersebut 

timbul dari perbedaan rasa keadilan yang dipandang masyarakat dengan 

pandangan keadilan menurut hukum positif tersebut. Indonesia merupakan negara 

demokrasi pancasila yang melihat sudut pandang bahwa hukum adalah 

masyarakatnya, mengatur tentang suatu perilaku dan perbuatan sehari-hari 

masyarakat maka dari itu kriminologi mengatasi setiap celah perbuatan yang 

dianggap melanggar norma dan mencari suatu penyebab serta menanggulangi dan 

meminimalisir aksi dari tindakan tersebut dikemudian hari perbuatan yang tidak 

diinginkan tersebut dapat diatasi baik secara preventif maupun represif. 

Kriminologi sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari manusia dalam 

pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu. Kriminologi disebut 

                                                             
13 Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

hal. 3 
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sebagai sosiologi penjahat.14 Kriminologi berperan penting dalam proses 

pembentukan hukum pidana dan acara pidana, yang membahas tentang teori-teori 

yang menyebabkan terjadinya kejahatan, terhadap reaksi pelanggaran hukum.15 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 

gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu 

pengetahuan.16 Dalam studi kriminologi setiap ilmu beperan dalam mempelajari 

suatu kejahatan. Kejahatan merupakan sumber dari hancurnya suatu bangsa, 

masyarakat akan menjadi pesimis terhadap impian yang mengakibatkan 

penurunannya rasa percaya diri akan inovasi dan impian mewujudkan cita-cita 

negara untuk mensejahterakan bangsa.  

Negara yang memiliki angka kejahatan rendah memiliki masyarakat sadar 

akan sesuatu baik dan buruknya tindakan yang apabila hanya ada suatu kejahatan 

kemudian hari hanya akan memberikan kerugian bagi dirinya sendiri maupun 

orang lain, penerapan norma-norma lain yang berjalan bersama menjadi paham 

yang ditekuni dan dipahami setiap masyarakatnya untuk dipatuhi karena untuk 

kebaikan bersama. Kriminologi memiliki peran penting dalam membangun dan 

pedoman dalam penerapan setiap pengaturan yang kemudian hari akan dirancang 

sebagai Undang-Undang. Kriminologi menjelaskan kejahatan-kejahatan yang 

mana perlu diteliti dari bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat 

                                                             
14 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan 

Perkembangannya, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hal. 1 
15 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Prenadamedia Group,2018), 

hal. 3 
16 Ibid, hal. 3 
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mempengaruhi timbulnya suatu kejahatan.17 Kriminologi lahir akibat dari sudah 

tidak efektifnya lagi sistem hukum pidana baik materiil maupun formal untuk 

mencegah dan memberantas kejahatan. Kriminologi mempelajari kejahatan 

sebagai fenomena sosial  dari perilaku kejahatan karena suatu kejahatan tidak 

akan terlepas dalam interaksi sosial.18 Ilmu kriminologi  lebih mengutamakan 

tindakan preventif yang karena sebab itu kriminologi selalu mencari mencari 

sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik hal tersebut dalam bidang ekonomi, 

sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dalam persidanganpun 

menjadi alasan kepada hakim dalam memutuskan suatu persidangan megenai 

berat dan ringannya suatu hukuman. Dengan latar belakang ini menjadikan saya 

tertarik untuk membahas tentang topik saya diatas dan menjadikannya sebuah 

penelitian skripsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Ilmu Kriminologi Melihat Kejahatan Terhadap Anak Yang 

Dilakukan Oleh Bapak Kandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui sampai mana ilmu kriminologi menjadi acuan tindakan 

yang dapat ditempuh dalam hal mengkaji suatu kejahatan khususnya 

pemerkosaan anak oleh bapak kandung dan diharapkan dikedepan hari 

                                                             
17 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Criminology (Pembahasan Dengan Kasus Tindak Pidana 

Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia), (Jakarta: PTIK Press, 2019), hal. 1 
18 Abintoro Prakoso, Op.Cit., hal. 2 
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dapat menjadi pedoman dalam membuat serta menerapkan suatu hukum 

baru. 

2 Untuk mengetahui bagaimana ilmu kriminologi menjadi acuan dalam 

melakukan pencegahan dan penanganan kasus pemerkosaan anak kandung 

oleh bapak kandung dalam hubungan sosial dan bermasyarakat.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1 Segi Keilmuan 

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

kriminologi dalam melihat kasus pemerkosaan anak oleh bapak kandung 

dalam mempertimbangkan hukuman serta upaya-upaya yang dapat 

dilakukan dalam menangani kasus pemerkosaan anak kandung oleh bapak 

kandungnya. 

2 Segi Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

masyarakat khususnya pada bidang ilmu kriminologi dalam melihat kasus 

pemerkosaan anak oleh bapak kandung, dan tindakan yang perlu dilakukan 

dalamn melakukan pencegahan terhadap peluang dari munculnya kasus 

pemerkosaan terhadap anak oleh bapak kandung dalam masyarakat. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistemasika penulisan terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, bagian isi 

penelitian dan bagian akhir penelitian.  

1. Bagian Pendahuluan Bagian ini memuat judul 

2. Bagian Isi Penelitian  

a. Bab I Pendahuluan  

Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mencakup 

landasan teori serta landasan konseptual.  

c. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai penentuan obyek penelitian, 

metode pengumpulan data dan analisis data.  

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini menyajikan tentang analisis penelitian dan pembahasan 

dari penelitian sehingga data yang ada mempunyai arti. 

e. Bab V Penutup 

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang ditarik 

dari analisis data dan pembahasan beserta saran dari penulis 

terkait penelitian. 



 

21 
 

3. Bagian Akhir Bagian ini memuat daftar pustaka yang menjadi acuan 

yang relevan dalam penelitian ini. 
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