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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama setelah maupun

sebelum dilahirkan. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia (HAM) dikategorikan 

menjadi suatu hak yang merekat dalam manusia itu sendiri dan sifatnya primer 

serta benar-benar dibutuhkan sehingga manusia bisa mengembangkan dirinya 

selaras dengan talenta dan keduduukannya. Hak asasi manusia juga didefinisikan 

sebagai hak yang sangat mendasar di dalam kehidupan manusia dan merupakan 

anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yakni mencakup hak untuk lahir, 

hak untuk hidup, hak untuk memiliki keluara, mengembangkan potensi, 

mendapatkan keadilan dan kemerdekaan yang tidak boleh diremehkan dan tak 

seorang pun bisa merampasnya.  

Perlindungan terhadap anak di negara Indonesia merupakan salah satu 

topic atau pembelajaran yang memiliki urgensi yang tinggi untuk dibahas 

dikarenakan anak merupakan aset bangsa yang harus kita lindungi. Sesuai dengan 

yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dijelaskan bahwa anak merupakan individu yang tidak bisa dipisahkan dari 

eksistensi kehidupan manusia, termasuk bangsa dan negara. Anak diciptakan 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial bahkan sebelum mereka dilahirkan 
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atau sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak, yaitu hak untuk hidup, 

merdeka dan mendapatkan perlindungan yang layak. 

Anak dikategorikan sebagai makhluk sosial sebagaimana orang dewasa. 

Bakat seorang anak dapat dikembangkan dengan adanya asistensi orang lain sebab 

anak terlahir dengan memiliki kekurangan dalam dirinya. Oleh sebab itu, taraf 

kemanusiaan yang normal tidak akan dapat diraih bilamana tidak ada orang lain 

yang membantu si anak. Selain itu, afeksi dan tempat juga diperlukan anak dalam 

mengembangkan perkembangan sosial. Anak juga memiliki perasaan, pikiran, dan 

keinginan khusus dalam dirinya yang mana semua itu merupakan totalitas psikis, 

karakteristik, termasuk struktur yang variatif dalam setiap tahapan perkembangan 

masa anak-anak.   

Pedofilia merupakan salah satu wujud kriminalitas terhadap anak dalam 

hal tindak pidana. Pedofilia dapat diartikan sebagai penyimpangan perilaku 

seksual yang dilakukan seseorang terhadap anak-anak. Istilah ini diambil dari 

bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta).1 Pedofilia dijabarkan sebagai 

kelainan jiwa dalam diri seseorang yang mana ia menargetkan anak-anak sebagai 

target atas tindak kejahatan yang dilakukannya, yakni berupa pelampiasan hasrat 

seksual. Tindakan tersebut (pelecehan seksual) sangat mengganggu dan 

membahayakan. Hal ini dikarenakan anak-anak menjadi korbannya dan tindakan 

tersebut menyebabkan trauma psikis yang sangat berkepanjangan dan tidak 

banyak korban pelecehan ini yang dapat sembuh dengan baik atau kembali seperti 

semula. Akibat yang ditimbulkan pelecehan seksual ini bervariasi dan berdasarkan 

																																																													
1 Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, http: www.kompas.com.Diakses pada 
tanggal 09 mei2015. 
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atas cara pelaku memperlakukan korban. Karena ketidakmampuannya 

berhubungan dengan sesama dewasa, para pelaku pedofilia kemudian mencari 

anak-anak sebagai alat untuk memuaskan nafsunya. 

Menurut ilmu psikologis, penderita pedofilia sangat besar 

kemungkinannya merupakan korban pelecehan seksual pada masa kecilnya, ini 

membuktikan bahwa pedofilia ini merupakan suatu virus yang harus dihentikan, 

jika tidak akan menjadi suatu virus yang sangat berbahaya untuk anak-anak 

karena akan ditularkan kepada yang lain.2 

Setiap anak berhak dan wajib mendapat kesempatan untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal, baik secara fisik, mental, 

maupun sosial. Anak mempunyai hak dalam hal memperoleh perlindungan, 

atensi, kasih sayang, dan pendidikan dari pihak manapun demi kesejahteraannya. 

Kondisi fisik dan mental anak juga harus dilindungi. Tujuannya adalah 

anak dapat mengalami tumbuh kembang yang baik dan mendapatkan proteksi dari 

kejahatan yang mengancam keselamatan diri si anak.3 

Berdasarkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 

tahun 2010 hingga 2014 semester pertama, persentase total ekskalasi kekerasan 

terhadap anak sebesar 40%, sedangkan secara spesifik persentasenya sebanyak 

26%. Dengan demikian, pemerintah menekankan peranan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia dalam mengatasi permasalah tersebut.4 

																																																													
2 Marzuki Umar Sa’abah, Seks dan Kita, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154 
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.	
4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, SBY keluarkan inpress anti kejahatan seks (online), 
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpress-anti-kejahatan-seks-anaksby-minta-para-
pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat/,(08mei 2015). 
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Setiap tahun, terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Tidak 

dapat diingkari bahwasanya kasus pedofilia memunculkan keresahan masyarakat. 

Pada tahun 2013-2015, misalnya, banyak media beramai-ramai memaparkan 

berita yang berkaitan dengan kasus pedofilia kepada publik. Salah satu kasusnya 

yaitu kasus pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa di TK Jakarta 

Internasional School (JIS) yang mana ada suatu dugaan bahwa pelaku kejahatan 

itu adalah petugas kebersihan di sekolah tersebut. Yang menjadi korbannya ialah 

siswa yang umurnya 6 tahun. Dua pelakunya bernama Agun dan Firzuawan. 

Mereka diidentifikasi memiliki penyakit psikis dan tergolong sebagai 

homoseksual. Keduanya sudah menyatakan pengakuan bahwasanya mereka 

memang telah melakukan pelecehan seksual. Agun dan Firziawan akhirnya 

ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil uji laboratorium memberikan suatu 

bukti yang menunjukkan bahwa terdapat bakteri di anus korban yang memiliki 

kesamaan dengan kedua pelaku kejahatan tersebut. Keduanya membernarkan 

sebuah fakta bahwasanya mereka memang melakukan pelecehan seksual di toilet 

sekolah. Fakta lain yang terkuak menunjukkan bahwa ada tersangka lain 

(perempuan) yang juga andil dalam kasus pelecehan tersebut, namun tidak 

dilakukan penangkapan terhadapnya dikarenakan belum adanya bukti yang akurat 

dan memadai. Akan tetapi, perempuan yang bernama Afriska tersebut tetap 

dijatuhi pasal turut andil dalam kasus pelecehan seksual di sekolah tersebut. 

Hingga saat ini, yang menjadi saksi dalam kasus tersebut adalah Zainal dan 

Anwar. Dalam upayanya menguak kasus itu, para pihak sekolah di sekolah 

ternama tersebut juga telah diperiksa. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah juga 
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diikutsertakan dengan tujuan agar pelaku lain atau korban lain bisa ditemukan. 

Hal ini dikarenakan pelaku telah cukup lama bekerja di sekolah itu, yaitu kisaran 

satu tahun.5 

Hal serupa juga terjadi di kota Batam di tahun 2017, menurut Tribun News 

Polsek Nongsa menangkap Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura bernama 

ABS (46). Pria tersebut ditangkap karena telah melakukan tindak pidana 

pencabulan terhadap tiga orang anak yang masih kecil dan di bawah umur. 

Tersangka sendiri masuk ke Batam semenjak tahun 2014. Di Batam tersangka 

membuka sanggar tari, di sanalah tersangka bisa mencari korban untuk 

memuaskan nafsu biadabnya dan ternyata kejadian ini sudah berlangsung sejak 

2015.Itu berarti sudah 2 tahun lamanya pelaku melakukan tindak pidana pedofilia 

dan tidak tertangkap. 

Kasus pedofilia yang belum terungkap atau dilaporkan ke pihak berwajib 

sudah tentu masih banyak. Hal ini disebabkan adanya budaya masyarakat di 

Indonesia yang mayoritas memiliki anggapan bahwa kasus-kasus yang berkaitan 

dengan seks tergolong tabu. Selain itu, kebanyakan pelaku pedofilia adalah 

seseorang yang telah kenal lama dengan si anak, dalam hal ini bisa jadi keluarga si 

anak itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakberanian keluarga korban dalam hal 

melaporkan kasus tersebut pada polisi sebab mereka memiliki kekhawatiran 

bahwasanya hal tersebut dapat mencemari nama baik keluraga. Dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, memang tidak ada poin yang menyebutkan 

pedofilia secara spesifik. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pedofilia tergolong 

																																																													
5 Ibid 

Yohana Andreani, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia di Kota Batam  
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2019 
UIB Repository©2019



6	

 
Universitas Internasional Batam 

 
 

tindak kejahatan yang berupa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 

sedangkan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual sesuai 

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 pada pasal 

82, yaitu: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Bunyi pasal 76E: 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul.” 

Kualifikasi pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut : “Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. Adapun pasal yang yang mengatur tentang 

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu : “Setiap anak yang menjadi korban 

atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya”. Secara singkat, tindak pidana didefinisikan sebagai wujud perilaku atau 
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tindakan yang memunculkan risiko atau konsekuensi hukum pidana bagi siapapun 

yang tidak mematuhinya.6 

Semua bentuk tindak pidana yang ada kaitannya dengan isu seksual, dalam 

struktur hukum pidana Indonesia (positif), terutama dalam KUHP, telah tertuang 

dalam Bab XIV KUHP yang secara spesifik menjelaskan mengenai masalah 

tindak pidana kesusilaan, yang pada dasarnya melingkupi beberapa hal berikut ini: 

1. Merusak kesopanan di muka umum  

2. Pornografi 

3. Perzinaan  

4. Perkosaan  

5. Perbuatan cabul  

6. Perdagangan perempuan dan anak  

7. Pengguguran kandungan 

Dalam KUHP, belum ada secara rinci pasal-pasal yang menjelaskan 

tentang pedofilia. Namun demikian, pedofilia erat kaitannya dengan isu seksual. 

Oleh karena itu, yang dijadikan rujukan adalah Bab XIV KUHP mengenai 

kesusilaan. Selain itu, pasal 294 KUHP juga bisa diterapkan sebagai landasan 

hukum bagi pedofilia sebab tindakan yang dilakukan pelaku pedofilia hanya 

pencabulan dan rumusan yang dalam pasal tersebut yaitu:  

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum 
dewasa, anat tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau 
dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk 
ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang 

																																																													
6 Harkistuti Harkisworo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179. 
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sebawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 7 
tahun.” 

Ditinjau dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka 

peneliti ingin mengangkat judul mengenai pedofilia dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEDOFILIA DI 

KOTA BATAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 

TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, agar 

lebih praktis dan operasional, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah 

yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini, antara lain: 

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Kota Batam 

telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak? 

2. Bagaimana peran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah 

Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan terhadap korban 

pedofilia di Kota Batam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengkajian yang dilakukan peneliti bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap korban 

pedofilia di Kota Batam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

2. Untuk mengetahui peran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak 

Daerah Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan kepada 

korban pedofilia di Kota Batam. 

 Berkenaan dengan judul diatas, terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, 

antara lain:  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu kepada masyarakat 

mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

pedofilia. 

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat maupun lembaga perlindungan anak di 

Kepulauan Riau mengenai hak-hak anak sebagai korban pedofilia. 
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