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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang terdapat 

beragam macam suku, bahasa, budaya, etnis dan lain-lain. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dari keragaman tersebut dapat muncul berbagai 

permasalahan, tetapi Negara Indonesia menganut suatu landasan yakni 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merangkai semua tabiat  

penduduk Negaranya yang tidak terlepas dari semua kaidah-kadiah dan 

yang terpenting tetap berpedoman dari hukumnya itu sendiri. Oleh karena 

itu, Indonesia merupakan Negara hukum yang menginginkan agar hukum 

yang dibuat mesti ditegakkan, dihormati maupun ditaati secara 

berkesinambungan oleh setiap individu tanpa adnya dispensasi. perihal ini 

mempunyai maksud agar dapat terciptanya keamanan, ketertiban, 

kesejahteraan, kedamaian maupun keteraturan dalam kesehari-harian 

individu.  

Permasalahan-permasalahan itu dapat berujung terjadinya suatu 

tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan fenomena sosial yang sudah 

terjadi kemungkinan tidak akan dapat sejalan dengan perkembangan 

maupun dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan individu-individu 

pada akhrinya. Masalah trindak pidana ini kelihatannya akan terus 

berkembang dan tidak akan pernah surut dan hal ini menimbulkan 

keresahan maupun ketidaksejahteraan bagi masyarakat maupun pemerintah. 
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Tindak pidana merupakan suatu wujud perbuatan melenceng yang 

terus muncul maupun yang mendarah daging pada setiap figur individu-

individu, perihal mengenai pengertian mengenai tindak pidana akan terus 

muncul dikategorikan suatu komplikasi maupun aib yang terus 

berkesinambungan ibarat periode periode yang terus beralih dari warsa 

lepas warsa. 

Hukum pidana juga menjadi instrumen maupun perkakas guna 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, perihal ini diinginkan dapat 

menganjurkan penyelesaian yang cermat. Oleh karena itu, ekspansi 

mengenai kaidah-kaidah maupun lebih spesifiknya mengenai hukum 

pidana, patut dimajukan maupun diikhtiarkan lebih terorganisasi maupun 

sistematis, sebagaimana kodifikasi maupun unifikasi aspek-aspek peraturan 

tersendiri serta pembenahan perundang-undangan kontemporer yang amat 

diperlukan fungsi untuk merespons segala intikad dari maraknya kejahatan 

maupun peredaran perbuatan kriminalitas.  

Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik , 

diantaranya yakni kriminalitas pemerkosaan, terlebih kala ini  sangat meluas 

berlangsungnya perbuatan kriminalitas pemerkosaan yang diperbuat oleh 

ayahanda kepada buah hatinya sendiri. Dengan begitu, perihal ini 

menunjukkan bahwa perbuatan pemerkosaan yang menjadirumit.  

Aksi pemerkosaan ini berkesinambungan malahan mengalami 

peningkatan maupun bertumbuh pada tiap individu-individu berbarengan 

dengan kemodernan perdagangan yang pesat ini, sebenarnya aksi 

pemerkosaan ini dinilai dari beraneka ragam aspek sangat tidak terpuji 
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maupun tidak manusiawi, oleh karena itu dapat membuahkan trauma 

maupun penyelewengan dan akibatnya merusak tata kehidupan individu.  

Usaha proteksi terhadap anak kerap kali dirundingkan skala 

Nasional maupun Internasional. Perundingan perihal permasalahan ini tidak 

bakal dapat berakhir, akibat ialah komplikasi global juga akibat dunia ini 

bakal digambarkan oleh anak-anak. Perundingan perihal konteks buah hati 

ini memberikan sinyal bahwa masih terdapat afeksi maupun cinta disekitar 

jemaah berindividu, spesifiknya terhadap ayah bunda.  

Buah hati patut diproteksi maupun direspek perihal derajatnya, 

harkatnya serta prestisenya selayaknya dalam beraneka ragam aspek bagai 

kan hokum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak 

memperbedakan suku, ras, kepercayaan maupun golongan. Buah hati juga 

merupakan pelanjut bangsa yang dapat dikatakan angkatan milenial bangsa. 

Oleh karena itu, perihal yang menggambarkan keadulatan anak yang jugga 

bagian kedaulatan individu mesti dimuliakan maupun mesti dipertanggung 

jawabkan. 

Buah hati merupakan kelompok dari angkatan milenial yang 

menyinambungkan aspirasi pergumulan bangsa, kapasitas pemikiran 

individu untuk pembaharuan nasional. Agar terwujudnya individu yang 

berkapasitas maupun bias mengomandokan juga menegakkan kesatuan 

maupun persatuan bangsa dibutuhkan pelatihan secara berkesinambungan 

untuk kelangsungan hidup anakk 

Anak yang tidak dewasa secara rohani maupun badani, 

keperluannya mesti dipenuhi, opininya mesti dihormati, disediakan edukasi 
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yang piawai maupun mendukung buat progres maupun perubahan 

personalitas maupun kerohaniannya, sehingga dapat menanjak maupun 

merekah menjadi angkatan yang ditunggu-tunggu sebagai penyambung 

bangsa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak pasal tiga mengklarifikasikan fundamen 

orientasi, yakni:  

“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, dan 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera.”1 

Dasar hakikinya, anak tidak dapat membentengi dirinya serorangan 

atas beraneka ragam aksi yang mengakibatkan penderitaan intelektual, 

badani, cordial dalam aspek kehidupan maupun pencaharian. Oleh karena 

itu, buah hati mesti ditolong oleh individu lain mengenail perihal proteksi 

dirinya, memandang posisi maupun keadaannya. 

Tidak hanya bertanggungan untuk menanggang maupun 

menyelesaikan suatu kriminaltias, tiap individu jugaa memiliki tanggungan 

untuk mengamankan diri sendiri maupun individu yang disekitar, maupun 

individu manapun dari suatu intimidasi kriminaltias. Apa lagi terhadap 

famili yang merupakan divisi termini dalam kekerabatan, dalam suatu famili 

sendiri tampak elemen yang sangat terancam menjadi cikal bakal objek 

kriminalitas yakni anak. Objek yang menyimpan kapabilitas tersendiri atas 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3, Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak 
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suatu kriminalitas disebabkan karena kerentanan anak dalam menanggang 

maupun mengamankan diri dari suatu kriminalitas.  

Masalah kriminalitas mencorakkan kepingan dari metamorphosis 

kodrial maupun bukan perihal yang terkini, pada dasarnya walaupun lokasi 

maupun periodenya berbeda tetapi dinilai konsisten. Kriminaltias yang 

semakin luas dari dekade ke dekade tidak dapat dielakkan, disebabkan 

struktur peralihan kordial sebagai acuannya.   

Salah satu corak kriminalitas yang sangat membebani maupun 

mencemaskan publik yakni kejahatan inses maupun pemerkosaan sedarah 

yang ialah salah satu kriminalitas erotis yang tengah amat terlarang dalam 

publik maupun ialah salah satu dari berlimpahnya pelanggaran kedaulatan 

yang fundamental bagi seorang individu.  

Eksekutor kriminalitas pemerkosaan berumur ini tidak saja 

diimplementasikan oleh individu berumur, akan tetapi juga 

diimplementasikan oleh individu remaja, bahkan ironinya yang menunaikan 

pemerkosaan itu yakni ayahanda kandung objek pemerkosaan sendiri. 

Siasat implementasi pemerkosaanya bermacam-macam, ada yang diperbuat 

individu maupun diperbuat dalam kelompok. Para pelaksana pada dasarnya 

sudah mengetahui objeknnya bahkan objek pemerkosaan merupakan bagian 

dari famili pelaksana pemerkosaan. 

Gairah erotis yang tidak dapat teratasi menciptakan suaut perbuatan 

pidana kesusilaan spesifiknya kejahatan pemerkosaan. Perbuatan 

kriminalitas ini dulunya cuman diterapkan gertakan, desakan maupun 

kezaliman. akan tetapi, masa ini perbuatan kriminalitas ini tidak dapat 
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cuman diterapkan intimidasi kezaliman tetapi sudah diterapkan entitas 

kimia yang dapat menghapuskan  keinsafan individu sekalian menciptakan 

gairah erotis tanpa diketahui. Perihal ini yang mesti menjadi pembenahan 

bagi fungsionaris hukum perihal memvonis pidana bagi pelaksana 

kriminalitas. 

Perbuatan kriminalitas inses ialah aksi yang tidak berakhlak dimana 

ayahanda kepada anak perempuan kandungnya merefleksikan abnormalitas 

pada aksi erotis si pelaksana kriminal yang diketahui dengan sebutan inses 

yakni persetubuhan erotis antara ayahanda dengan putri kandunganya, 

ibunda dengan putra kandungnya. Inses dapat didefinisikan persetubuhan 

famili sedarah daging.  

Kriminalitas inses kepada buah hati bak objeknya ialah salah satu 

persoalan yang merisaukan publik sehingga mesti ditanggapi maupun 

diselesaikan. Oleh sebab itu persoalan ini mesti menjadi interes yang 

khusyuk atas setiap lapisan spesifiknya lapisan kriminolog maupun pengeak 

hukum. 

Beralaskan elaborasi di atas, penyusun kemudian ingin mengkaji 

tentang tinjauan apakenyataanya yang menjadi komponen pemicu 

terjadinya perbuatan kriminalitas inses serta ikhtiar yang mesti diterapkan 

dalam menanggulangi tindak pidana inses dengan mengangkatnya sebagai 

skripsi yang berjudul: 

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP 
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ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI BATAM NOMOR: 774/PID.SUS/2017/PN BTM)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak 

pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap 

anak ditinjau dari perspektif kriminologi? 

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada putusan 

Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN 

BTM tentang pemerkosaan terhadap anak kandung? 

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap 

tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah 

terhadap anak kandung? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan Rumusan Masalah diatas, sehingga tujuan dari 

penulisan skripsi ini ialah: 

a. Untuk memahami faktor utama yang mempengaruhi 

timbulnya perbuatan pemerkosaan yang diperbuat 

oleh ayahanda kepada anak ditinjau dari perspektif 

kriminologi. 
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b. Untuk memahami implementasi hukuman pidana 

pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 

774/PID.SUS/2017/PN BTM tentang pemerkosaan 

terhadap anak kandug. 

c. Untuk memahami metode penyelesaian perihal 

perbuatan perkosaan yang diperbuat oleh ayahanda 

kepada anak kandung. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini merupakan: 

a. Menyampaikan kemajuan studi pengetahuan hukum 

umum serta informasi hukum pidana spesifik tentang 

masalah yang diangkat dalam kajian ini. 

b. Menjadi masukan pada masyarakat umum dan 

lembaga penegak hukum khusus untuk mencegah 

dan mengatasi insiden pemerkosaan anak. 

c. Dapat dipergunakan sebagai literatur pelengkap 

telaahan lebih lanjut permasalahan yang diangkat 

dalam kajian ini. 
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