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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata pedofilia secara harfiah berasal dari bahasa Yunani paidophilia

kata tersebut terdiri dari dua suku kata yakni pais yang berarti anak-anak dan

philia yang berarti cinta yang bersahabat atau persahabatan.1 Dahulu kata

pedofilia diperuntuhkan bagi mereka yang mencintai anak-anak. Seiring

perkembangannya di era modern kata tersebut digunakan sebagai preferensi

mereka yang mengalami ketertarikan terhadap anak yang berlebih. Dalam

dunia kedokteran pedofilia didefinisikan sebagai paraphilia2 orang dewasa

yang mempunyai dorongan seksual yang kuat dan berulang atau fantasi

pembangkit seksual mengenai aktivitas seksual dengan anak prepubertas3,

atau yang berulang kali melakukannya.4Penderita pedofilia atau pedofilis,

menjadikan anak-anak sebagai sebagai objek seksual. Umumnya perbuatan

dilakukan, hanya karena dimotifasi keinginan untuk memuaskan fantasi

1 Liddell, H.G., and Scott, Robert, “Intermediate Greek-English Lexicon”,tahun 1959, Pedofilia
Diambil dari website http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia, diakses 29 Desember 2012
2 Paraphilia adalah ganguan psikoseksual yang ditandai dengan keinginan seksual yang kuat dan
berulang, melalui fantasi untuk mebangkitkan seksual, atau perilaku yang mencakup penggunaan
obyek bukan manusia, membuat menderita atau memalukan diri sendiri atau pasangan seseorang, atau
anak-anak, atau pasangan tanpa izin lain yang termasuk didalamnya adalah exhibiotinism, fetishism,
frotteurim, pedophilia, dan voyeurism.
3 Prepubertas adalah periode sebelum masa puberitas sebelum pematangan gamet ovarium, testis.
Gamet merupakan sel reproduksi yang diperlukan untuk mengawali perkembangan individu baru.
4 Dorland, Kamus kedokteran, (Jakarta, EGC, 2002), hal. 1628
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seksual. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi ketua komisi

perlindungan anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para pedofilis memiliki

kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik

anak laki-laki di bawah umur (pedofilia homoseksual)5 ataupun dengan anak

perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual).6 Dalam padangan

kriminolog Andrianus Meliala, pedofilia dibagi dalam dua jenis Pertama

pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis seseorang sejak lahir

dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi

sosial penderitanya.7

Pedofilia termasuk dalam kategori kejahatan dan kejahatan itu sendiri

di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan

adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari sekedar

pelanggaran perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara dengan

sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya8. Tentang definisi kejahatan

itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo

membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan

5 Homoseksual berkenaan dengan jenis kelamin yang sama ditujukan pada seseorang dengan jenis
kelamin yang sama, seseorang yang tertarik secara seksual terhadap seseorang dengan jenis kelamin
yang sama.
6 Heteroseksual berkenaan dengan lawan jenis ditunjukan langsung pada seseorang yang berlainan
jenis lawan dari homoseksual, seseorang yang tertarik secara seksual terhadap seseorang dengan jenis
kelamin yang berbeda.
7 Andrianus Meliala, “Pembunuh Febriana Penderita Phedofilia”, tanggal 22 juli 2010. Diambil dari
website : http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php, di akses pada tanggal 08 september
2012
8 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal. 143
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dalam secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan

adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-

undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangan keseimbangan,

ketentraman dan ketertiban.9

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan kejahatan

menjadi tiga jenis yaitu kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa

orang lain,10sedangkan kejahatan terhadap tubuh merupakan kesengajaan

menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain,11dan

kejahatan terhadap kesehatan merupakan kesengajaan yang menyebabkan

terganggunya kesehatan manusia.12Dalam tindak-tindak pidana ini pada

umumnya hilangnya nyawa, terlukainya tubuh, dan tergangunya kesehatan

itu merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam pidana ataupun

juga disebut strafverzwarende omstandighede dan bukan merupakan unsur-

unsur dari tindak-tindak pidana yang bersangkutan. Bahwa sesuai dengan

9
Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Semarang,

Pustaka Yustisia,1991), hal. 5
10 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh , dan Kesehatan,
(Jakarta, Sinar Grafika,2012), hal. 1
11 Ibid., hal. 132
12 Ibid., hal. 236
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ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP, keadaan tersebut hanya

dapat diberlakukan bagi pelakunya sendiri atau bagi orang yang telah

membantu (medeplichtig) melakukan tindak pidana tersebut, yakni jika

mereka itu ternyata juga diliputi oleh keadaan-keadaan tersebut.13Pedofilia

biasanya mencakup ketiga kategori kejahatan yang telah disebutkan

sebelumnya. Tindak pidana pelecehan seksual pedofilia biasanya ada korban

yang dibunuh, disiksa secara fisik, dan menyebabkan trauma yang berujung

tergangunya kesehatan pada mental korban. Korban tidak boleh kita pahami

sebagai obyek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi harus dipahami

sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan hukum. Pada

dasarnya korban adalah individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah

menderita kerugian secara langsung akibat menjadi target dari kejahatan

subyek lain. Korban dalam kasus pelecehan seksual pedofilia itu sendiri

beragam baik itu laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban

pelecehan seksual pedofilia khususnya anak-anak prepubertas.

Pentingnya penerapan perlindungan terhadap anak merupakan

pembicaraan yang wajib dibahas seputar masalah pedofilia, karena anak

adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan

yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak

13 Ibid., hal. 236
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terkecuali Indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi

sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju

masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila

Undang Undang Dasar 1945.

Pedofilia menjadi pembahasan serius karena kebanyakan korban dari

tindak pidana pelecehan seksual pedofilia ini adalah anak-anak di bawah

umur prepubertas. Pemerintah perlu untuk mengambil sikap tegas dalam

upaya-upaya perlindungan anak14, terhadap tindak kejahatan ini. Hal tersebut

didasarkan pada ketentuan Pasal 28 Huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 tentang hak asasi yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.15Dampak negatif dari

kurangnya perlindungan dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah,

menyebakan banyaknya anak-anak yang hidup tanpa pengawasan orang tua

menjadi terlantar hal ini mengakibatkan munculnya fenomena-fenomena baru

dalam masyarakat berbentuk kelompok-kelompok rawan dan marjinal. Anak-

anak inilah yang biasanya rentan untuk dijadikan korban orang yang

mengidap pedofilia.

14 Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
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.
15 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana hukum pidana di indonesia memposisikan kejahatan

pedofilia ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

pedofilia di indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan, menganalisis, dan memperjelas segala pengaturan yang

berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam

kasus pedofilia.

2. Menemukan, menganalisis, dan memperjelas implementasi terhadap

peraturan yang bersangkutan dengan tindak pidana pelecehan seksual

khususnya dalam kasus pedofilia dan bagaimana penerapan sanksi dari

implementasi peraturan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah:

1. Manfaat Teoritis
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Manfaat teoritis dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk membantu

proses penegakan hukum di Indonesia khususnya penerapan sanksi bagi

pelaku tindak pidana pelecehan seksual pedofilia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan oleh pembuat

kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat dalam

menghadapi perkara hukum tindak pidana pelecehan seksual pedofilia.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memahami dengan mudah isi dari penulisan Karya Ilmiah ini, maka

penulis memberikan uraian secara singkat mengenai bab demi bab guna

memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang,

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori dan landasan konseptual. Landasan

teori membahas segala tinjauan-tinjauan umum dan ketentuan

tidak pidana mengenai pelecehan seksual. Landasan konseptual

menjelaskan definisi – definisi hukum yang berkaitan dengan
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tidak pidana pelecehan seksual yang khusus berkaitan dengan

pedofilia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, jenis

penelitian, prosedur perolehan bahan, pendekatan yang

digunakan, sifat analisis data, hambatan penelitian dan

penanggulangannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai penerapan hukum dan

pemberian sanksi terhadap tersangka ataupun juga terdakwa

dalam kasus pedofilia.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan

dihubungkan dengan rumusan masalah serta saran dari penulis

mengenai apa yang seharusnya.

 


