
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan konseptual 

1. Tinjauan umum tentang rehabilitasi  

a. Pengertian Rehabilitasi 

Terdapat berabagai macam definisi dari rehabilitasi dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu “pasal 1 angaka 14 undang-

undang repoblik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan 

pengertian bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan 

terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar melaksanakan peranya 

kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam 

masyarakat.”

2 
Pasal 1 angka 23 KUHAP menyebutkan bahwa “hak 

seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam 

kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang di 

berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan 

karena di tangkap, ditahan, di tuntut ataupun di adili tanpa alasan 

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang di ataur 

dalam undang-undang ini.” 

2 Undang-undang nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 
10 
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Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan 

yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut 

soeparman rehabilitasi merupakan suatu fasilitas yang sifatnya 

semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan 

kepentingan khusus yang bisa memasuki area ini. Rehabilitasi bagi 

korban pencabulan di suatu lembaga swasta ini adalah tempat yang 

memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk 

menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. Pemulihan atau 

rehabilitasi merupakan suatu upaya bantuan yang di berikan 

kepada seorang korban, kelompok, maupun komunitas dalam 

pemulihan atau memperbaiki keberfungsian sosial, keberfungsian 

merupakan suatu kondisi dimana seseorang berperan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di masyarakat atau harapan lingkungan dan 

peran yang di milikinya3.Rehabilitasi mempunyai makna yang 

mengadung pemulihan kepada suatu kedudukan (keadaan, nama 

baik) yang dahulu (semula) atau suatu perbaikan prilaku 

menyimpang dan sebaginya atas individu agar menjadi individu 

yang lebuh berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Apabila 

rehabilitasi di padukan dengan kata sosial maka rehabilotasi sosial 

biasa di artikan sebaginpemulihan kembali keadaan individu yang 

mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. 

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya yang ditujukan 

untuk mengitegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan 

3Prof.A. Masyur effendi, S.H., M.S. perkembangan dimesi hak asasi manusia (ham)ghalia 
indonesia,bogor 2005 
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masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan 

keluarga masyarakat dan pekerjaan.  

Rehabilitasi ini di berikan agar tercapainya pemulihan yang 

sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual 

menurut pasal 35 ayat (2) peraturan pemerintah repoblik indonesia 

nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan dan 

pemilihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku 

pornografi, rehabilitasi sosial yang di berikan dalam bentuk 4 

1. motivasi dan diagnosis psikososial  

2. perawatan dan pengasuhan 

3. pelatihan vikasional dan pembinaan kewirausahan  

4. bimbingan mental spiritual 

5. bimbingan fisik 

6. bimbingan sosial dan konseling psikososial 

7. pelayanan aksebilitas  

8. bantuan dan asestensi sosial 

9. bimbingan resosialisasi 

10. bimbingan lanjut 

11.rujukan. 

Dari pengertian di hatas dapat disimpulkan bahwa 

rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan 

pengembalian kondisi bagi korban kejahatan seksual agar bisa 

kembali bersosialisasi kepada masyarakat dengan tisak merasakan 

4ibid 
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rasa takut dan pembatasn diri dan dapat melaksanakan kegiatan 

dalam masyarakat secara norml dan wajar.5 

b. Tujuan Rehabilitasi  

Tujuan dari rehabilitasi adalah memulihakan batin dan fisik 

seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan, 

Memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung 

jawab terhadap masa depan diri sendiri ,keluarga,maupun 

masyarajat atau lingkungan sosial. Memulihkan kembali kemauan 

dan kemampuan untuk dapat melakukan fungsi sosialnya secara 

wajar. Selain itu tujuan rehabulitasi juga mengembalikan hak asasi 

manusia perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada 

hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya 

dunia, termasuk indonesia.karena itu, antara manusia dan 

kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu.perbedaan budaya yang 

beragam di seluruh dunia hendaknya di pandang sebagai 

keragaman bangsa indah” di taman firdaus. Justru di sinilah 

indahnya sebuah keragaman. Kredo bhineka tunggal ika 

merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Lewat kemauan 

dan penrlindungan hak asasi tersebut dapat di temukan jalan 

keluaryang baik dan memuaskan. 

c. Fungsi rehabilitasi sosial 

Rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi adalah sebagai 

berikut: 

5ibid 
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1) Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kejahatan 

sosial (PMKS). 

2) Penyusunan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang kesejahteraan sosial. 

3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi 

sosial bagi PMKS. 

4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelengaraan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

5) Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi 

PMKS.6 

d.  Model Dalam Pelayanan Rehabilitasi 

Dalam rehabilitasi sosial terdapat tiga pelayanan yang di 

berikan kepada klien, yaitu sebagi berikut : 

1) Institutional Based Rehabilitation (IBR) suatu sistem 

pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan PMKS 

dalam suatu institusi tertentu. 

2) Extra-Intitusional Based Rehabilitation, suatu sistem 

pelayanan dengan menempatkan PMKS pada keluarga dan 

masyarakat 

3) Community Based Rehabilitation (CBR), suatu model 

tindakan yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan 

6 ibid 
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membangkitkan kesadaran masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. 

e.  Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Rehabilitasi 

1) Pencegahan ;artinya mencegah timbulnya masalah sosial 

baik masalah datang dari diri korban  itu sendiri, maupun 

masalah yang datang dari lingkungan dari korban. 

2) Rehabilitasi ;diberikan melalui bimbingan sosial dan 

pembinaan mental maupun bimbingan keterampilan. 

3) Resosialisasi ;adalah segala upaya bertujuan untuk 

menyiapkan klien agar mampu berintegrasi dalam 

kehidupan masyarakat. 

4) Pembinaan tindak lanjut ;diberikan agar keberhasilan dari 

korban dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dan di 

berikan dapat lebih dimanfaatkan.7 

f.  Tahap-Tahap Rehabilitasi 

1) Oreantasi dan konsultasi 

a) Tujuan : mendapatkan pemudahan dan dukungan  

b) Kegiatan : pendapatan, pengajuan rencana program, 

analisis kelayakan potensi dan sumber, konsultasi dan 

kordinasi, observasi. 

2) Identifikasi  

a)  Tujuan : mengenal dan memahami dari korban  

7 Ibid  
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b) Kegiatan : pencatatan nama , umur, jenis kelamin, 

pengelompokan permasalahan, dll8.  

g. Tahap Pelayanan Pemulihan Dan Rehabilitasi  

1) Pendekatan Awal  

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan 

prosespelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan 

dengan menyampaikan informasi program kepada masyarakat, 

istansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh 

dukungan dan data awal calon klien dengan persyaratan yang 

telah ditentukan. 

2) Penerimaan (Acceptance) 

Pada bagian ini di lakukan kegiatan administrasi untuk 

menentukan apakah di terima atau tidak dengan 

mempertimbangkan hal-hal seperti pengurusan administrasi 

surat menyurat yang di perlukan untuk persyaratan masuk panti 

(spseri surat medical check up, test urine negative dan 

sebagainya). Selanjutnya pengisian formulir wawancara dan 

penentuan persyaratan menjadi klien atau seseorang yang akan 

di rehabilitasi, serta pencatatan klien atau residen dalam buku 

registrasi 

3) assessmen 

Assessment merupakan suatu kegiatan penelahan dan 

pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh 

8Http;//bnn.go.id/portalbaru/file/artikel_trithab/standar/20minimal/20 
pedoman/pelayanan/rehabilitasi/social/penyalahgunaan/narkoba.pdf, diakses 28 oktober  2018 
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permasalahan klein menetapkan rencana dan pelaksanaan 

intervensi kegiatan assessment dapat meliputi : 

a) Menelususuri dan menangkap latar belakang dan 

keadaan korban. 

b) Melakukan diaknosa permasalahan. 

c) Melaksanakan langkah-langkah rehabilitasi 

d) Menentukan bimbingan pelatihan yang di perlukan  

e) Menetapkan seorang korban dalam rehabilitasi. 

4) bimbingan fisik  

Kegiatan ini di lakukan untuk mencapai kondisi fisik korban 

agar tetap sehat, dalam mengikuti rehabilitasi sosial, meliputi 

pelayanan kesehatan, peningkatan gizi dan olahraga serta 

mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan banyak 

mengandung gizi yang berguna untuk meningkatkan daya 

tahan tubuh dari korban.9 

5)  bimbingan mentaldan bimbingan sosial 

Kegiatan ini di lakukan untuk mencapai kondisi fisik klien 

agartetap sehat, dalam mengikuti rtehabilitasi sosial, meliputi 

pelayanan kesehatan, peningkatan gizi dan olahraga. 

6) bimbingan orang tua dan keluarga 

Seseorang yang menjadi korban pencabulan saat membutuhkan 

orang tua dan keluarga untuk memberikan semnangat dan 

9 ibid 
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menyakinkan bahwa dia tidak sendiri, dan menerima keadaan 

untuk kembali ke rumah apabila rehabilitasinya selesai. 

7) bimbingan keterampilan  

Bimbingan keterampilan berupa suatu pelatihan vokalisasi dan 

keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan 

dari klien agar nantinya bias menjadi bekal klien mencari 

pekerja di dunia kerja. 

8) resosialisasi atau rintegrasi 

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi 

yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien yang akan 

kembali kepada keluarga dan masyarakat Kegiatan ini 

meliputi:10 

a) Pendekatan kepada korban untuk kesiapan kembali ke 

lingkungan keluaraga dan masyarakat tempat 

tinggalnya. 

b) Menghubungi dan memotivasi keluarga klien serta 

lingkungan untuk menerima korban. 

c) Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang 

ingin melanjutkan sekolah.11 

9)  penyerahan dan bimbingan selanjutnya  

Dalam penyaluruhan di lakukan secara berkala dalam rangaka 

pencegahan apabila si klien nanti suatu saat kambuh atau relaps 

10ibid 
11Jurnal budi suharyanto, qou vadis perlindungan hukum terhadap korban melalui restitusi 
(bandung-2015) 
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bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok,dan 

sebagianya 

10) Terminasi 

Kegiatan ini merupakan pengakhiran pemutusan program 

pelayanan rehabilitasi bagi klien yang telah mencapai target 

program dan menyatan berhasil 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Anak 

a. Pengertian Anak Sebagai Korban 

Pengertian anak secara nasional pada dasarnya dapat di 

nilai berdasarkan dengan batasan umur anak menurut dengan 

hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 

Menurut pengertian dari hukum internasional definisi anak dapat di 

lihat dalam United Nation Convention on The Right of the Child 

tahun 1989.pengertian anak menurut konvensi tersebut adalah 

setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

kecuali menurut Undang-Undang kedewasaanya lebih cepat 

konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak anak atau bida 

disa di sebut dengan pendewasaan lebih cepat.12Pengertian anak 

juga di jelaskan dalam hulum nasional Indonesia.”Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, di atur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

12 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan 
Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-
MuhammadRajabAli.pdf) diakses, 28 oktober 2018 
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(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”13 

Berbicara tentang anak dan perlindunganya tidak akan 

pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah 

generai penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi 

yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa dpan suatu negara, tidak 

terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia 

berartimelindungi potensi sumber daya insani dan membangun 

indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 

materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.14 

Jadi berdasarkan dengan pengertian di atas anak merupakan 

bagian dari generasi muda sebagi salah satu sumber daya manusia 

yang memounyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

di masa yang akan datang, serta memiliki peran strategis dalam 

memajukan bangsa. Oleh sebab itu anak merupakan bagian dari 

warga negara indonesia yang harus di lindungi karena merupakan 

generasi penerus bangsa untuk melnjutkan kepemimpinan bangsa 

indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan 

formal seperti sekolah , juga wajib mendaptkan pendidikan moral 

sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan 

bangsa. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan anak mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang 

13 Ketentuan Umum Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.   
14 Nasriana, S.H.,M.Hum, perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia( jakarta,2011) 
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belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin. Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah usia di mana 

anak telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan 

pribadi, dan kematangan mental, sehingga seseorang yang telah 

berusia melebihi 21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya”.15 

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (3) Undang – undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan mengatur bahwa 

Anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan 

anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna 

dapat ditempatkan di Lapas anak maka perpanjangan 

penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun.Ketentuan batas umur tersebut identik 

dengan ketentuan yang terdapat dalam “Convention on The Rights 

of The Child” (Konvensi tentang Hak – hak Anak) yang telah 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 

tanggal 20 November 1989”. 

Berdasarkan Pasal 171 Undang – undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), batasan umur anak yang dapat diperiksa sebagai saksi 

di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan umur di 

bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, 

15 Aspek hukum pidana membujuk anak melakukan persetubuhan( studi kasus putusan PN 
Banyumas nomor74/Pid.sus/2013/PN Bms tahun 2013,banyumas) 
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dirumuskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP 

bahwa dalam hal – hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang 

belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan 

menghadiri siding. Hal – hal tertentu tersebut merupakan hal yang 

dapat dipertimbangkan oleh hakim dan dirasa memang perlu untuk 

dipertimbangkan sebagai alasan agar anak tersebut boleh untuk 

tidak mengikuti proses persidangan.16Undang – undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur batasan usia 

seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak yakni 16 (enam 

belas) tahun untuk perempuan dan usia 19 (sembilan belas) tahun 

untuk laki – laki dan belum pernah kawin. Jadi, berapapun usia 

seseorang yang berurusan dengan hukum, apabila ia telah menikah, 

maka ia telah dianggap dewasa menurut Undang – undang ini. 

Bukan hanya itu, penjelasan mengenai kriteria usia yang 

masih dapat digolongkan sebagai anak juga dijelaskan menurut 

hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Kendatipun hukum adat tidak menyebutkan secara 

eksplisit adanya keseragaman batasan umur untuk anak. Namun, 

berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 53 kita tarik kesimpulan bahwa batasan umur anak adalah 

di bawah 15 (lima belas) tahun17. K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 

yang berorientasi pada hukum adat di Bali.Di dalam suatu hukum 

16 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan 
Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-
MuhammadRajabAli.pdf) diakses, 28 oktober 2018 
17 ibid 
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nasioanal indonesia terdapat berbagai macam definisi mengenai 

anak, karena dalam tiap perundang-undangan diatur kreteria 

tersendiri mengenai pengertian anak. Namun, secara khusus belum 

ada ketentuan yang secara jelas dan seragam yang mengatur 

tentang batas umur kapan seseorang dapat di kelompokkan sebagai 

anak dan kapan seseorang dapat di kelompokkan orang dewasa. 

Kedewasaan seseorang dalam lingkungan hukum diguanakan 

untuk apakah seseorang bisa di pandang menjadi subjek hukum 

dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya. 

Tetapi sehubungan keluarnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak Nomor 1/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan 

hukum anak dapat dikategorikan sebagai “Anak Nakal” bukan 

merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap 

orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” merupakan justifikasi 

yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang 

standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum. 

Dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban 

hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah 

berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap 

batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, 

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
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(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karenanya, 

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal tersebut tidak 

dimintakan pengujiannya oleh para pemohon, namun pasal tersebut 

merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, 

terutama pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) sehingga batas umur 

minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan 

UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.18 

pembahasan tentang korban ini saat penting di berikan karna bisa 

untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas yang di maksud oleh 

pengertian tersebut sehingga di peroleh kesamaan pandangan. Beberapa 

pendapat yang di kemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari 

praturan-peraturan hukum nasional mengenai dengan korban kejahatan. 

1) Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga, lembaran negara repoblik indonesia 

nomor 95 tahun 2004 menentukan bahwakorban adalah orang yang 

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup 

rumah tangga. 

2) Pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban , menentukan bahwakorban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

18 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, online 
(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-
mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html) diakses, 29 oktober 2018 
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3) Pasal 1 angka (3) peraturan pemerintah repoblik indonesia nomor 3 

tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap 

korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat menyatakan bahwa 

korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emsional, kerugian 

ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 

hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat termasuk korban adalah ahli warisnya.Korban adalah subyek 

hukum dari suatu peristiwa kejahatan merupakan pihak yang paling 

menderita akibat dari kejahatan tersebut. Adapula korban yang di lihat 

menurut keadaan dan status korban itu sendiri, yaitu :19 

a) Provocative victims yaitu seseorang atau korban yang di 

sebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 

b) Unrelated victims yaitu korban yang tidak ada hubunganya 

sama sekali dengan pelaku, misalnya dalam suatu kasus 

kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini, tanggung jawab 

sepenuhnya terdapat pada pelaku. 

c) Participating victims yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan 

tetapi dengan sikap justru mendorong dirinya menjadi korban  

d) Biologically weak victims yaitu mereka yang secara fisik 

memiliki kelemahan yang bisa menyebabkan ia menjadi 

korban. 

19 Ibid  
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e) Socially weak victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan 

sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 

f) Self victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban 

karena kejahatan yang di lakukanya sendri, misalnya korban 

obat bius , judi, aborsi, dan prostitusi.20 

Dalam suatu pristiwa pidana melibatkan pelaku dan korban . 

korban dai tindak pidana yang sudah seharusnya mendapatkan 

perlindungan dan terpenuhi hak- hak  tindak pidana. Hak-hak korban yang 

di maksud suadah terdapat di dalam Undang-Undang salah satunya dalam 

KUHAP (Kitab undang-undang hukum acara pidana) pasal (1) yang berisi 

antara lain tentang penggabungan gugatan ganti kerugian. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk perlindungn yang diberikan kepada korban 

tindak pidana.Perlindungan terhadap korban meliputi pelaksanaan 

kepentinganya yang meliputihak dan kewjiban secara seimbang dan 

manusiawi secara hukum.hak merupakan salah satu yang bersifat pilihan 

(optimalkan), artinya bisa di terima oleh korban dan bisa juga tidak, 

tergantung terhadap kondisi yang mempengaruhi korban baik yang 

sifatnya individual maupun yang eksternal. Adapun beberapa hak korban 

adalah :21 

a) Mendapatkan pelayanan ( bantuan, restitusi dan kompensasi) 

korabn berahak mendapatkan ganti kerugian atas aapa yang telahb 

terjadi kepadanya sebagaidari akibat kejadian kejahatan tersebut. 

20 ibid 
21 Arif Gosita, op.cit,hal.117 
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Ganti kerugian yang di maksud dapat berupa uang atau perawatan 

medis apabila korbn mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. 

b) Menolak mendapatkan pelayanan demi kepentingan seorang 

pelaku. Korban berhak menolak karena menggap pelaku lebih 

banyak membutuhkan biaya dari pada korban. 

c) Mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya, hal ini dapat di 

perlukan apabila sang korban meninggal dunia akibat dari 

perbuatan tersebut sebagai tujuan untuk memberikan perlindungan 

terhadap ahli warisnya yaitu anak-anak dar korban bahkan anggota 

keluaraga korbanyang lain apabila korban meninggal dunia di 

dalam peristiwa tersebut. 

d) Memperoleh kembalik hak yang dia punya. Korban berhak 

memperoleh kembali apa yang sudah menjadi haknya yang hilang 

atau rusak akibat perbuatan yang yrtjadi kepadanya. 

e) Menolak untuk menjadi saksi apabila tiadak ada perlindungan 

terhadap dirinya. Korban tidak seharusnya menjadi saksi demi 

keselamatan jiwa dan keluarga si korban, karena bisa jadi suatu 

saat sipelaku akan membalas demdam kepada korban. 

f) Mendapatkan perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila 

melapor dan menjadi saksi. Korban berhak mendaptkan 

perlindungan dan bantuan dari aparat penegak hukum apabila 

pelaku mengancam korban. 

g) Mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang di hadapinya 

korban berhak senantiasa selalu mendapatkan informasi dan 
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perkembangan-perkembangan yang terjadi dari permasalahan yang 

di hadapi. 

h) Dapat melangsungakan pekerjaany, selama menjadi saksi korban 

berhak untuk dapat tetap bekerja seperti biasanya dengan aman dan 

tenang22. 

i) Mendapatkan pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan. 

Selama persidsngan dan saat sidang selesai. 

j) Mendapatkan bantuan hukum penasehat hukum. Korban berhak 

untuk mendapatakan penasehat hukum apabila korban 

memerlukanya. 

k) Menggunakan upaya hukum. Korban mempunyai upaya hukum 

yang lebih tinggiatau banding, apabila morban merasa belum puas 

atas putusan yang di jatuhkan oleh hakim.23 

l) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis  

m) Hak untuk menginformasikan apabila pelaku kejahatan akan di 

keluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku buron dari tahanan. 

n) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi 

berkaitan dengan kejahatan yang terjadi terhadap korban. 

o) Hak atas kebebasan prilaku/kerahasiaan pribadi, seperti 

merahasiakan nomor telfon atau identitas korban. 

Munculnya korban merupakan suatu sebab akibat dari suatu 

perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dalam suatu kejadian 

kejahatan munculnya korban itu sendiri disebabkan oleh adanya perbuatan 

22 ibid 
23 Ibid hlm 117 
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jahat yang di lakukan oleh orng lain. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut 

tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan maupun kerugian yang 

dialami dan ditanggung bagi pihak korban kejahatan dan 

keluaraganya.Korban tidak hanya di pahami sebagai objek terhadap suatu 

kejahatan tetapi juga harus di pahami sebagai subjek yang perlu mendapat 

perlindungan secara sosial dan hukum, pada dasarnya korban adalah orang 

baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita 

kerugian yang secara langsungtelah terganggu akibat pengalamanya 

sebagai targetdari kejhatan subjek lain yang dapat menderita kerugian 

akibat kejahatan adalah badan hukum. 

b. perlindungan terhadap anak sebagai korban 

1) Hak anak sebagai korban  

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di 

Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas 

perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup 

mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat 

berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di 

Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan 

masyarakat. Perlindungan anak adalah “ segala usaha yang dilakukan 

untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak 

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara 

wajar baik fisik, mental, dan sosial24.Masalah perlindungan terhadap 

anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan 

24 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 33   
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persoalan yang mudah untuk kita praktekkan dalam kenyataannya di 

kehidupan sehari-hari. 

Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang 

ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan 

korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat 

materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabualan atau 

kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang 

anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, 

dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam 

Undangundang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

meliputi 25: 

a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk 

kekerasan dan diskriminasi. 

b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan. 

c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

bepikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya, dalam bimbingan orang tua 

d) Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal 

tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal 

usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam 

25 Ibid 
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keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar 

atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak 

maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

belaku. 

e) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan keseh 

f) atan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, 

mental, spritual dan social. 

g) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran. 

h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. 

Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan 

didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan 

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan. 

i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan anak yang seumurnya, bermain, 

26berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat 

kecerdasannya dalam pengembangan dirinya.27 

j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan 

taraf kesejahteraan sosial. 

 
27 Ibid 
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k) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan: 

1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 

anak, dan kondisi fisik maupun mental anak. 

2. Ekspoitasi dengan cara ekonomi atau seksual, 

misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan 

ataupun memeras anak untuk memperoleh 

keuntungan pribadi, keluarga, atau  kelompok. 

3. Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan 

dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, 

merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. 

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya 

tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai 

bukan hanya fisik, akan teapi mental dan sosial, 

tidak menaruh belas kasihan kepada anak. 

5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan 

antara anak yang satu dan yang lainnya atau 

kesewenang-wenangan terhadap anak 

6. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan 

pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya28. 

28 Nasriana,S.H.,M.Hum. perindungan hukum pidana bagi anak din indonesia, Pt rajagrafindo 
persada (jakarta,2011) 
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l) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri 

terkecuali apabila ada suatu alasan atau aturan hukum yang 

sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, 

pemisahan tersebut bukan untuk menghilangkan hubungan 

anak dengan orang tuanya akan tetapi demi kepentingan yang 

terbaik bagi anak. 

m)  Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: 

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

3. Pelibatan dalam kerusuhan social. 

4. Pelibatan dalam pristiwa yang mengandung unsure 

kekerasan 

5. Pelibatan dalam peperangan. 

n) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 

tidak manusiawi. 

o) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan 

hukum29 

p) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan 

anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 

hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. 

q) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak. 

29 Ibid 
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1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatanya dipisahkan dari orang dewasa. 

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara 

efesien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

3) Membela diri atau melindungi diri dan memperoleh 

keadilan anak yang objektif dan tidak memihak da;am 

sidang tertutup untuk umum. 

Bukan hanya itu, hak-hak korban juga terkandung di dalam 

Undangundang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban Pasal 5 dan Pasal 6 yang meliputi :30 

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

b) Ikut serta dalak proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan. 

c) Memberikan keterangan tanpa tekanan. 

d) Mendapat penerjemah. 

e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat dan tidak bias untuk di 

jawab. 

f) Mendapatkan informasi mengenai perjalanan dan perkembangan 

kasus. 

g) Mendapatkan informasi mengenai putusan dari pengadilan. 

30 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 13 
Tahun 2006 
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h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

i) Mendapatkan identitas baru. 

j) Mendapatkan tempat kediaman baru. 

k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan. 

l) Mendapatkan nasehat hukum. 

m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

n) Bantuan medis ; dan  

o) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

Menurut made sadhi astuti ada beberapa hak anak perlu di perhatikan 

dalam memperjuangkan pelaksanaanya bersama-sama. Anak-anak 

mempunyai hak antara lain tidak menjadi korban dalam proses 

peradilan pidana mempunyai kewajiban sesuai hak untuk ikut serta 

menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai 

dengan kemampuan mereka masing-masing untuk di bina agar mampu 

melakukan kewajibanya sesuai warga negara, anggota masyarakat 

yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksankan 

kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk 

melakukan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, 

bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut mungkin 

dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.31 

31 Prof.Dr.Drs.Abintoro prakoso,S.H.,M.S. pembaruan sistem peradilan pidana anak (yogyakarta 
:aswaja pressindo) 
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2)  kewajiban anak dan korban  

kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi32 

a) Setiap anak berkewajiaban untuk menghormati orang lain. 

b) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, 

masyarakat dan menyayangi teman. 

c) Setiap anak berkewajiabn untuk mencintai tanah air, bangsa 

dan Negara. 

d) Setiap anak berkewajiabn untuk menunaikan ibadah sesuai 

dengan ajaran agamanya. 

e) Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak 

yang mulia. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Delik Kesusilaan  

a. Pengertian Delik  

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan 

strafbaar feit atau delict (bahasa Belanda) atau criminal act 

(bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke 

dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam 

istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang 

sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah 

ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, 

yaitu Delict atau Strafbaar feit. Disamping itu dalam bahasa 

32 Ibid 
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Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah 

lain, yaitu 33: 

1) Pristiwa pidana 

2) Perbuatan pidana 

3) Pelanggaran pidana 

4) Perbuatan yang dapat di hukum  

5) Perbuatan yang boleh di hukum. 

Sejalan dengan hal itu maka Moeljatno guru besar Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada dalam pidatonya di Dies Natalis 

ke VI UGM pada tanggal 19 Desember 1995 yang berjudul 

“Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum 

Pidana” mengatakan tidak terdapat istilah yang sama dalam 

menterjemahkan strafbaar feit di Indonesia. Untuk perkataan 

strafbaar feit telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam 

bahasa Indonesia, yakni: 

1) Peristiwa pidana (pasal 14 ayat 1 UUD 1950) 

2) Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh 

dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara 

untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan 

acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)  

3) Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan 

anggota konstituante dan DPR) 

33 http://repository.unpas.ac.id/14549/32/j.%20Bab%20II.pdf 
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4) Pelanggaran Pidana (Mr. Tirtaamidjadja, Pokok-pokok 

Hukum Pidana 1995)34 

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan 

pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut: 

1) Perkataan peristiwa tidak menunjukan bahwa yang 

menimbulkan adalah handeling atau gedraging seseorang, 

mungkin juga hewan atau kekuatan alam. 

2) Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk 

tindak-tanduk atau tingkah laku.  

3) Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam 

kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, 

perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis 

seperti perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).35 

Bahwa perkataan tindak pidana kiranya lebih populer 

dipergunakan, dan juga lebih praktis daripada istilah-istilah 

lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun 

undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau 

dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis 

dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana ini tidaklah berarti 

dilakukan oleh seseorang serta menunjukan terhadap si pelaku 

maupun terhadap akibatnya. 

34 Ibid 
35Ibid 
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Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan 

strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak 

pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut36. Perkataan 

feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti 

sebagian dari suatu kenyataan sedang strafbaar berarti dapat di 

hukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat di 

terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak 

akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 

tindakan.Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa 

pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan 

strafbaar feit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut 

Menurut VOS pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi 

suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman 

pidanaSelanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang 

definisi strafbaar feit menjadi dua arti: 

36 Drs.D.A.F lamintang, S.H, dasar-dasar hukum pidana indonesia, Pt citra aditya bakri 
(Bandung,1997) 
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1) Definisi pendek adalah suatu kejadian atau feit yang 

dapat diancam pidana oleh undang-undang;  

2) Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu 

kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan 

dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat 

dipertanggung jawabkan.37 

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian delict sebagai berikut 

delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh 

karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan 

dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan 

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakuya dapat 

dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Moelyatno 

memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang 

bersifat umum dari strafbaar feit yaitu: “Suatu prilaku manusia 

yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu 

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus 

ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. 

Menurut Profesor Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara 

37 Ibid 
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teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum”. 

Hubungan antara penyebab dengan akibat seperti yang telah di 

bicarakan di atas itu semuanya hanyalah berkenaan dengan yang 

di sebut delictacommissionisatau dengan delik-delik yang berupa 

pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam 

undang-undang, baik itu merupakan larangan untuk melakukan 

sesuatu (delik formal) maupun larangan utnuk menimbulkan 

sesuatu akibat tertentu(delik material). Akan tetapi kita  masih 

mengenal apa yang di sebut delicta omssionis yaitu delik-delik 

yang telah terjadi karena orang telah melanggar larangan-larangan 

di dalam undang-undang dengancara tidak mentaati keharusan-

keharusan sebagaimana yang telah di tentukan oleh undang-

undang.38 

Meskipun dengan demikian beliaupun mengakui bahwa 

berakibat berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai 

hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-

pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat 

kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di 

38 Drs.P.A.F.Lamintang, S.H.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti,1997. 
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dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar strafbaare feiten yang 

dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun 

dari strafbaar feiten tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai 

suatu strafbaar feit yakni bersifat weederrechtelijk dan strafbaar 

atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.Sifat-

sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap strafbaar 

feit, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus 

merupakan suatu prilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang di 

dalam penampilannya merupakan suatu prilaku yang bersifat 

bertentangan dengan hukum.Sebagai contoh telah dikemukakan 

oleh Profesor Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah 

dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana menyatakan 39Barang siapa dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah 

melakukan pembunuhan dihukum penjara selama-lamanya lima 

belas tahun. Dikatakan oleh Pompe bahwa tidak semua 

pembunuhan itu bersifat bertentangan dengan hukum, misalnya 

seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan 

pembelaan diri seperti yang di maksud dalam Pasal 49 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Dikatakan pula bahwa menurut 

hukum positif, suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak 

39 Ibid 
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lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan 

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum.R Susilo memberikan suatu formulering mengenai 

tindak pidana sebagai berikut Suatu perbuatan yang dilarang atau 

diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang 

yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan 

hukumanMenurut Van Hattum berpendapat bahwa strafbaar feit 

adalah “Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang 

yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau 

perkataan strafbaar feit mempunyai arti pantas untuk dihukum. 

40Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah 

diartikan sebagai tindakan yang karena telah melakukan tindakan 

semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.Simons 

telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai Sesuatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.Alasan dari Profesor 

Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus dirumuskan seperti 

di atas adalah karena: 

1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di 

situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun 

yang diwajibkan oleh undang-undang. Dimana 

40 ibid 
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pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam 

itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum; 

2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 

tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 

yang dirumuskan di dalam undang-undang;   

3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap 

larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, 

pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan 

hukum atau merupakan suatu onrechmatige handeling.41 

b. Unsur-Unsur Delik 

Dalam KUHP yang menjadi subjek strafbaar feit tindak 

pindan adalah manusia, perlu diketahui KUHP tidan memberikan 

batasan secara pasti dari pendefinisian tindak pidana, namun 

terdapat beberapa pendapat para sarjana yang diantaranta 

Hazenwinkel van Suriga menyatakan bahwa strafbaar feit yaitu 

terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman 

pidana, baik terdiri atas perbuatan yang melawan hukum yang 

berkaitan dengan kesalahan seseorang maupun yang bertanggung 

jawab. berdasakan definisi Simons tersebut, Satochid Kartanegara 

menyebutkan syarat-syarat strafbaar feit tindakan pidana adalah 

sebagai berikut :  

1) Harus ada perbuatan manusia 

41 Ibid 
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2) Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum 

3) Perbuatan itu harus di larang oleh undang-undang dan di 

ancam dengan hukuman. 

4) Harus di lakuakan oleh seseorang yang dapat 

pertanggungjawaban 

5) Perbuatan harus bersalah bagi di pelaku42 

Pada poin keempat diatas bahwa strafbaar feit harus 

dilakukan oleh seseorang yang dapat diperatanggungjawabkan. 

Dalam hal tindak pidana korupsi yang terjadi di Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) pelaku tindak pidana korupsi tersebut 

dapat dihukum Dalam KUHP ketentuan tindak pidana korupsi 

tidak diatur secara eksplisit namun hanya tercermin dalam Pasal 

362 KUHP dan 378 KUHP. Ketentuan hukum pidana yang 

bersifat khusus tersebar di berbagai undang-undang di luar 

KUHP, di samping dalam buku II dan buku III KUHPUntuk 

mengatasi dilema demikian, maka aparat penegak hukum 

seyogyanya merujuk pada Pasal 1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) 

KUHP menegaskan undang-undang pidana hanya berjalan ke 

depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili 

berdasarkan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum 

perbuatan pidana itu terjadi dan bukan berdasarkan undang-

undang pidana yang baru. 

42 Drs.P.A.F Lamintang, S.H, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Pt citra aditya bakti 
(Bandung,1997) 
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Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, 

maka Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP berfungsi sebagai aturan 

peradilan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana 

setelah perbuatan pidana dilakukan maka terhadap terdakwa 

diterapkannya ketentuan yang paling meringankan 

terdakwa.Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana 

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana. 43Dalam KUHPidana yang dapat menjadi 

subjek tindak pidana ialah manusia dan Badan Hukum, 

sebagaimana termuat dalam Pasal 59 KUHPidana yang berbunyi 

sebagai berikut Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran 

ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan 

pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota 

badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur 

melakukan pelanggaran tindak pidanaTindak pidana itu terdiri 

dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas Pertama; Unsur 

yang bersifat objektif. 

1) Sifat melanggar hukum 

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai 

seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 

menurut Pasal 415 KUHPidana. 

43 ibid 
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3) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan 

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 

akibat. 

Kedua, tindak pidana harus memenuhi Unsur yang bersifat 

subjektif, yang terdiri dari 

1) Kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, 

artinya pelanggaran itu harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang 

yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, 

jika orang itu melanggar norma pidana maka orang itu 

kurang sempurna atau sakit akalnya dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu 

tidak dapat dipersalahkan.44 

2) Ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan  

3) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 

Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan 

atara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara 

lain : 

1) Perbuatan orang  

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan lain 

44 ibid 
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3) Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai 

perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHPidana sifat 

“openbaar” atau “dimuka umum”  

Sedangkan unsur subjektif dari strafbaar feit, Orang yang 

mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (dolus atau 

culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahanKesalahan 

ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan 

kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukanDi lain pihak, 

Moeljanto menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau 

elemen perbuatan pidana adalah : 

1) Melakukan dan akibat 

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

4) Unsur melawan hukum yang objektif 

5) Unsur melawan hukum yang subjektif 

Melihat dari Unsur-unsur tersebut di atas, maka putusan 

untuk dapat memidana seseorang dilihat dari dua faktor, yakni: 

Adanya tindak pidana; serta adanya kesalahan yang dibuktikan 

oleh alat-alat bukti dan keyakinan seorang hakim terhadap 

pelaku tindak pidana dalam sidang pengadilan, sehingga tepat 

apa yang dikatakan Moeljanto, yaitu “Pada hakekatnya tiap-tiap 

perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir karena 

perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang 
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ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam 

lahir”Dengan uraian-uraian diatas maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada tiga, 

yaitu: Adanya unsur manusia sebagai pelaku; Adanya perbuatan 

yang melanggar hukum; Adanya hukuman atau sanksi bagi si 

pelaku tindak pidana. 

c. Macam-Macam Delik 

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum 

Pidana , delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian 

tertentu seperti tersebut dibawah ini :45 

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (misdrijven en 

oventredingen)Kejahatan ialah delik-delik yang 

melanggar kepentingan hukum dan juga 

membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya 

membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif 

pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan 

dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana 

delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, 

dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada 

buku II sedangkan pelanggaran pada buku III 

2) Delik materiel dan formelPada delik materil 

disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa 

menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formeil, 

45 Prof.Dr maidin gultom, S.H.,M.hum, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan 
pidana anak di indonesia, Pt. Refika aditama (Desembe,2014) 
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disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat 

dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 

KUHP. 

3) Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten end 

omissiedelicten)Delik komisi (delicta commissionis) 

ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik 

omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan 

membiarkan atau mengabaikan (nalaten). 46 

4) Delik omisi terbagi menjadi dua bagian: 

a) Delik omisi murniAdalah membiarkan sesuatu 

yang diperintahkan seperti pasal 164,224,522,511 

KUHP. 

b) Delik omisi tidak murni (delicto commissionis 

per omissionem)Delik ini terjadi jika oleh 

Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat 

(yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu 

pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang 

dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. 

5) Delik selesai dan delik terlanjut (af lopende en 

voordorendle delicten)Delik selesai adalah delik yang 

terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa 

perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah 

46 ibid 
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delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang 

dilarang. 

6) Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en 

samengesteede delicten)Delik berangkai berarti suatu 

delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan 

untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini 

sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah 

delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 

296 KUHP.47 

7) Delik bersahaja dan delik berkualitas (eenvoudige en 

gequalificeerde delicten)Delik berkualifikasi adalah 

bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, 

tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat 

pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur 

atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, 

pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). 

Sebaliknya ialah delik berprivilege (geprivilegieer de 

delict), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-

keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal 

apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan 

dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih 

ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik 

bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk 

47 Ibid 
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berprivilege) penting dalam mempelajari teori 

percobaan objektif dan penyertaan. 

8) Delik kesengajaan atau delik kulpa atau kelalaian 

(doleuseculpose dellicten)Delik yang dilakukan sengaja 

dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, 

penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.48 

9) Delik politik dan delik komun atau umum (politeeke en 

commune delicten)Delik politik di bagi atas : 

a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai 

yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. 

Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di 

dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 

1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai 

berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik 

organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga 

hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. 

b) Delik politik campuran, setengah delik politik 

setengah delik komun (umum).  

d. Delik kesusilaan 

Kata kesusilaan dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat 

artinya sebagai perihal susila kata susiladalam kamus tersebut 

mempunyai arti Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. 

Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta 

48 Ibid 
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pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa inggris, kata susila 

diartikan sebagai moral (ethics; decent). Kata tersebut biasanya 

diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril 

(kesopanan). Sedangkan ethic diterjemahkan dengan kesusilaan 

dan decent diterjemahkan dengan kepatuhan. 49 

Menurut M. Sudrajat Bassar30 dalam bukunya Tindak-

Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan 

dengan kesusilaan adalah Kesusilaan ialah mengenai adat 

kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota 

masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai 

kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada 

umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. 

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara ssingkat delik 

kesusilaan dapat dikatakan bahwa Delik kesusilaan adalah delik 

yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah 

mudah menetapkan batas-batas atrau runmag lingkup delik 

kesuslaan, karena pegertian dan batas-batas kesusilaanitu cukup 

luas dan berbeda-berbeda menurut pandangan dan nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri 

adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang 

minimal (das recht das ethische minimum)50 

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam 

menetapkan batas-batas atau runga lingkup dari delik kesisilaan. 

49 Jurnal anastia hana sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di 
indonesia (2015) 
50 Ibid 
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Dalam lokakarya mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana 

(Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen 

Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini 

pernah dilontarkan dalam makalah Prof Mr. Roesan saleh32, ia 

mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak 

dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan 

tetapi juga meliputi hal-hal yanmg termasuk dalam penguasaan 

norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan 

masyarakat.Roeslan Saleh menyatakanOleh karena itu beliau 

menyaraknkan agar tindak pidana berupa meninggalkan orang 

yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasiah juga 

dimasukan kedalam tindak pidana kesusilaan. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan 

adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan atau 

tingkah laku. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji 

lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya 

ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 

kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut 

pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. 

Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana 

mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai 

kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada 

hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das 

recht ist das ethische minimum). Membunuh bayi, menelantarkan 
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anak, mencuri, pencabulan,pembunuhan, menipu, menggelapkan, 

51korupsi dan sebagainya, pada hahikatnya melanggar atau 

bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan52 

e. Unsur-unsur dan jenis delik kesusilaan 

Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah :53 

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 

kesusilaan  

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang 

ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar 

kesussilaan  

Maka yang menjadi unsur kesusilaan adalah : 

1. Barang siapa 

2. Dengan sengaja 

3. Melanggar kesusilaan 

4. Di muka umum 

Unsur barang siapa, melipiti juga Seorang pria yang telah 

menikah maupun yang belum menikah; Seoarang wanita yang 

telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan 

sengaja berarti, Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

 
52 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konep KUHP 
Baru, Kencana, Semarang, 2010, h. 247 
53Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 
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kesusilaanSecara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang 

berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu 

kejahatan kesusilaan (diatur dalam bab XIV Buku II) dan 

Pelanggaran Kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang 

termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan adalah (Pasal 281-303 

KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

1) Melanggar kesusilaan di muka umum (pasal 281) 

2) Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dsb 

tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan 

(Bersifat porno) (Pasal 282-283)  

3) Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang 

berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan 

atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual 

(Pasal 284-296) 

4) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umumr 

(Pasal 297)  

5) Yang berhubungan degan pengobatan untuk 

menggugurkan kehamilan (pasal 299)54 

6) Yang berhubungan dengan minuman memabokkan (pasal 

300) 

7) Menyerahkan anak untuk mengemis dan sebagainya (pasal 

301) 

8) Penganiyaan hewan(pasal 302) 

54 Ibid  
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9) Perjudian pasal (303) 

 

4.  Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual. 

a. Pengertian Pelecehan Seksual 

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang 

benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah 

perlindungan anak, dalam hal ini terlihat jelas pada undang-

undang yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak 

memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya 

adalah semangkin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual 

yang menimpa anak-anak di indonesia, di karenakan anak-anak  

mudah untuk di ancam dan dilukai oelh pelaku kejahatan seksual 

untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak 

mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya 

yang akan menimpanya.55 

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan 

terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka undang-

undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak menitik 

beratkan serta memberikan kewajiaban dan tanggung jawab 

kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak yang di atur dalam pasal 20 BAB IV 

kewajiban dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam pasal 21-

55 Jurnal anastasia hana sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di 
indonesia (2015) 
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26 undang-undang di jelaskan secara rinci masing-masing peran 

dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 

keluarga, dan orang tua atau wali dalam peyelengaraan 

perlindungan anak.56 

Menurut Heise, yang dimaksud tindak pelecehan atau 

tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah: 

segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau 

ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan 

apakah masih anak-anak Atau sudah dewasa yang menyebabkan 

kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan 

kebebasandan yang melanggengkan subordinasi perempuan. 

Sementara itu, definisi yang lebih lengkap termuat pada pasal 1 

Dekralasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan di 

Nairobi 1985yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

kekerasan terhadap perempuan adalah:setiap tindakan 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, 

fsikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang baik yang 

terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Pelecehan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas 

pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak 

perilaku lainnya misalnya penganiayaan psikologis dan 

56Jurnal anastasia hana sitompul Kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di 
indonesia (2015) 
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penghinaan, sehingga kalau kita berbicara masalah kekerasan 

seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, 

tidak hanya perilaku yang keras dan menekan tetapi memaksa 

seseorang yntuk melakukan perbuatan yang di ingkinkan oleh 

pelaku.57Dalam suatu peristiwa pidana terdapat pelaku dan 

korban. Korban tindak pidana yang sudah seharusnya 

mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak korban 

tindak pidana. Hak-hak korban yang dimaksud terdapat dalam 

UndangUndang, salah satunya adalah dalam KUHAP (kitab 

undang-undang hukum acara pidana) pasal (1) yang berisi antara 

lain tentang penggabungan gugatan ganti kerugian. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada 

korban tindak pidana Perlindungan terhadap korban meliputi 

pelaksanaan kepentingannya yang meliputi hak dan kewajiban 

secara seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum. Hak 

merupakan suatu yang bersifat pilihan (optimal), artinya bisa 

diterima oleh korban dan bisa juga tidak, tergantung kondisi yang 

mempengaruhi korban baik yang sifatnya individual maupun 

yang eksternal. 

b.  prilaku tindak pelecehan seksual 

Dampak tindakan kekerasan seksual memang sangat 

berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku 

terhadap korban. Menurut luh ketut suryani, korban pelecehan 

57Djamaluddin Darwis, Mendidik Remaja Nakal, (Cet; 46, Jakarta 2014). H. 262 
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seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaanya 

sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara 

harmonis. Mereka cendrung kehilangan gairah seksual, dan sulit 

mengasihi pasanganya. Dalam tingkat paling parah korban bisa 

menjadi pelaku pedofilia baru karena trauma dengan kejadian 

yang pernah di alami saat masih anak-anak58. Perilaku pendekatan 

yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk 

permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang 

secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.Selengkapnya 

silakan lanjutkan penjelasannya berikut ini. Pelecehan seksual 

dapat terjadi dimana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, 

sekolah, kantor, maupun tempat pribadi seperti rumah Dalam 

peristiwa pelecehan seksual, biasanya terdiri dari kata-kata 

pelecehan (10%), intonasi yang menunjukkan pelecehan (10%), 

dan nonverbal (80%). Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual 

yaitu: 

1) Lelucon seks, menggoda secara terus menerus mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung 

maupun melalui media seperti surat, SMS, maupun e-mail 

2) Menyiksa verbalnya yang termasuk dengan hal-hal seks 

3) Menyentuh atau memegang bagian intim yangbertujuan 

untuk seksual. 

58 Dr. AAA.Ngr. tini rusmini gorda, S.H.,M.H., hukum perlindungan anak korban pedofilia, setara 
press,malang, 2017. 
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4) Berdiri di sebelah korban dan di lakukan secara berulang 

kali hingga mengenai tubuh korban. 

5) Memeksa seseorang untuk melakukan sosialisa secara 

berulang di luar jam kantor walaupun oaring yang di paksa 

ini sudah mengatakan tidak dan menunjukan hal 

ketidaktarikan. 

6) Meninggalkan barang-barang dan memberikan hadiah yang 

berunjuk pada seks. 

7) Sering menunjukan prilaku yang mengarah kepada hasrat 

seksual. 

8) Membuat atau mengirimka gambar-gambar kartun atau 

material yang berbentuk lainya yang terkait terhadap seks 

yang dapat melanggar etika atau batas. 

9) Di luar jam kerja memaksakan diri mengajak pada suatu hal 

yang dapat melibatkan seks yang berpengaruh pada 

lingkungan kerja59. 

Pelecehan seksual lebih sering terjadi kepada anak 

perempuan di bandingkan dengan anak laki-laki,. Setiap korban 

dari pelecehan seksual  anak akan menimbulkan prilaku yang 

berbeda. 

Rekomendasi Umum No 19 tentang kekerasan terhadap 

perempuan sidang ke 11 Tahun 1992 komite PBB tentang 

pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

59 ibid 
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nomor 7 menyatakan kekerasan berbasis gender merusak, 

menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas 

hak azasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum 

internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia, adalah 

diskriminasi dalam pengartian pasal 1 konvensi ini. Hak –hak 

kebebasan itu termasuk 60 

1) hak untuk hidup 

2)hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, 

perbuatan atau hukum yang menurunkan martabat dan 

tidak berprikemanusiaan : 

3) hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama sesuai 

dengan norma-norma kemanusian pada saat 

berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun 

domestik. 

4) hak atas kebebasan keamanan seseorang  

5) hak atas persamaan perlindungan berdasarkan hukum 

6) hak atas persamaan dalam keluarga 

7) hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan 

standar tertinggi yang dapat di capai61. 

c. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelecehan Seksual 

60ibid 
61 Anggota IKAPI DKI Jakarta hak azasi perempuan intrumen hukum untuk mewujudkan 
keadilan, yayasan obor indonesia, jakarta 2007 
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Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pelecehan seksual terhadap anak yaitu : 

1) Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu ada 

tindakan yang pernah terjadi pada orang tersebut 

sehingga mempunyai keinginan untuk melakukan 

kejadian tersebut kepada orang lain 

2) Tidak suka terhadap anak-anak 

3) Keluarga tidak harmonis dan kurang rasa kasih 

sayang sehingga melampiaskan kepada orang lain 

4) Kelainan seksual dari prilaku yang kelainan yang 

menyebabkan selalu ingin melampiaskan hasratnya 

kepada orang lain 

5) Mengawasia anak-anak yang sedang bermain 

kurang baik baik di luar rumah maupun di dalam 

rumah. 

6) Penggunaan media sosial, internet dan buku-buku 

yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya 

62memperlihatkan gambar,tayangan, dan akses yang 

tidak boleh di lihat oleh anak-anak 

7) Pola dan bentuk bermain yang dapat mempengaruhi 

prilaku menyimpang 

8) Tidak dapat pendidikan seksualitas 

62 ibid 
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9) Pengaruh lingkuangan yaitu berada di zona 

kehidupan yang terlalu bebas baik dalam prilaku, 

bergaul dan berpakaian. 

10) Dan kurangnya pendidikan moral moral dan 

agama63. 

d. Pencegahan Prilaku Pelecehan Seksual 

Untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan hindari 

untuk berpergian sendiri pada malam hari khususnya bagi anak-

anak. Juga di anjurkan untuk memastikan bahwa keberadaan diri 

di ketahui oleh orang lain termasuk orang tua atau orang terdekat. 

Tidak ada jaminan bahwa berpakaian tertutup akan aman dari 

perilaku pelecehan seksual, namun walaupun tidak ada jaminan 

dari pakaian hendaknya tetap berpakaian yang sopan dan pantas 

guna mengurai resiko terjadinya pelecehan seksual. Perpu nomor 1 

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 2 tahun 2002 

tentang perlindungan anak di tanda tangani presiden menyusul 

sejumlah beberapa kasus yang terjadi pada anak di belakangan 

ini.Menurut presiden, kejahatan seksual yang terjadi kepada anak 

ini merupakan suatu ancaman dan dapat memnayakan jiwa anak, 

sekaligus dapat menggangu rasa kenyamanan ketentraman 

keamanan dan ketertiban masyarakat.maka dapat kita tangani 

dengan cara yang luar biasa pula,tegas presiden. Dan di atur dalam 

undang nomor 23 tahun 2002 pasal 17 ayat 2 “setiap anak yang 

63http://www.tipsanakcerdas.com/2016/05/penyebab-kenapa-terjadi-pelecehan.html 
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menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan” 64Setiap korban 

tidak kejahatan di sini tidak boleh di sebar luaskan karna akan 

mempengaruhi mental anak tersebut. 

e.  Pengertian Pencabulan  

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang 

dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah 

suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki 

terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau 

hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut, berarti 

pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau 

perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya 

terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak 

bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi 

dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialahseorang pria 

yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk 

melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, 

yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam 

lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air 

mani. 

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut 

adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan 

64 Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak. 
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ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita 

yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut 

mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya 

tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain 

yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut 

telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang 

pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan 

sebagai pencabulan.65 

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan 

pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur 

mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF 

Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat perkosaan 

adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan 

di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Dari pendapat tersebut, 

ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman 

kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak 

asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah 

dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan 

dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain 

sebagai berikut66 

65 Jurnal ngawiardi Kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur di 
parigi moutong (2010) 
66 ibid 
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1) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur 

(objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang 

diperkosa oleh wanita. 

2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman 

kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak 

korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. 

3) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang 

ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada 

pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan 

dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental 

dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan 

korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu 

kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh 

pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. 

Dari perumusan di atas menunjukan bahwa posisi 

perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual 

(pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki 

laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang 

dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun 

yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau 

ancaman kekerkasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam 

hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut : 
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1) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. 

Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat 

ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara 

kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. 

2) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam 

tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan 

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang 

penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :67 

1) Aspek obyektif, ialah (a)wujud nyata dari ancaman 

kekerasan yang berupa perbuatan persiapan  dan mungkin 

sudah merupakan perbuatanj permulaan pelaksanaan untuk  

di lakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekersan 

secara sempurna ; dan (b) menyebabkan orang menerima 

68kekerasan menjadi titik berdaya secara psikis, berupa rasa 

takut, rasa cemas (aspek subyekfit yang di objektifkan). 

2) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si 

penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku 

yang dimintanya tidak di penehi yang in casu bersetubuh 

dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan 

diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam 

ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul 

67Jurnal anastasia hana sitompul, kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di 
indonesia (2015) 
68 Ibid 
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pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan 

membiarkan suatu perbuatan terhadap dirinya. 

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan 

kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor 

alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai 

korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak 

represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. 

Karakteristik utama dalam perkosaan ialah bahwa perkosaan 

terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan) dari 

seksualitas (the agressive expression of sexuality) akan tetapi 

merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual 

expression of aggression). Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 

yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya 

bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam pasal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain : 

1) Korban dari pencabulan ini harus seorang wanita, tanpa 

klasifikasi umur yang signifikan. 

2) Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa 

kekerasan atau ancaman kekersan. Ini menyatakan bahwa 

tidak ada keingininan dan persetujuan Korban mengenai 

niat dan tindakan perlakuan pelakuDalam 
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perkembangannya yang semakin maju dan meningkat 

dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk 

penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk 

pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat 

kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan 

akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) 

dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain 

sebagai berikut :69 

1) Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat 

kelamin ke dalam vegina), tetapi juga : 

a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut 

b) Memasukkan suatu benda ( bukan bagian tubuh 

laki-laki ) ke dalam vagina atau mulut wanita. 

2) Perbuatan tidak hanya dengan kekerasan/ancaman 

kekerasan, melainkan juga bias dengan cara apapun di 

luar kehendak/persetujuan korban. 

3) Objek dari perbuatan ini tidak hanya dengan wanita 

dewasa yang sadar, melainkan bisa juga kepada wanita 

yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, 

juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak ingin 

melakukan (di luar kehendaknya ), melainkan juga 

kepada wanita yang memberikan persetujuannya karena 

di bawahancaman,karena 

69 ibid 
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kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena di bawah 

umur.70 

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dapat juga di 

katakanb dengan child molestar, dan ini di golongkan ke dalam 

lima kategori yaitu : 

1) Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan 

oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka 

dengan peran seksual sebagai orang dewasa. 

2) Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya 

(pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang 

sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi 

mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) 

ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya. 

3) Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan 

perbuatanya dengan orang yang sama sekali asing baginya, 

suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang 

terkadang muncul 

4) Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu 

mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah 

mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum 

waktunya (premature senile deterioration). 

70Jurnal ngawiardi/D kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur di 
perigi moutong (2010) 
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5) Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori 

tersebut di atas.71 

f. Unsur-Unsur Pencabulan 

Pencabulan adalah perbuatan tindak pidana kejahatan yang 

pada umumnya di atur di dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya 

adalah sebagai berikut Barangsiapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang   bukan istrinya 

bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahunJika kita lihat 

dari bunyi pasal ini, terdapat berupa unsure-unsur yang antara lain 

merupakan : 

1) Barang siapa merupakan suatu istilah seseorang yang 

melakukan. 

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya 

melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP 

disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat 

orang jadi pinsan atau tidak sadarkan diri dan tidak 

berdaya. 

3) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya 

di paksakan dengan cara memaksakan seseorang untuk 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.  

71ibid 

  Universitas Internasional Batam 
 

                                                             

Baniatul Husniah, Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Rehabilitas Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Batam 
(Studi Kasus di Yayasan Embun Pelangi) 
UIB repository @2019



73 
 

Pencabulan yang dalam bentuk kekerasan ini dan ancaman 

kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur 

juga dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak pada pasal 81 ayat (1)dan (2) yang menyebutkan : 72 

1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).73 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

Jika kita lihat dari pasal tersebut, maka dapat kita simpulkan 

bahwa unsure-unsur pencabulan adalah sebagi berikut. 

1) Setiap orang, yang di sebutkan di sini ialah subjek atau 

pelaku. 

2) Di lakukan dengan sengaja, yang berarti terdapat unsure 

kesengajaan (dolus). 

72 Prof. D.r.H. Ramli atmasasmita, S.H.,LL.m,Teori dan kapita selekta kriminologi, Pt refika 
aditama (bandung,2015) 
73 ibid 
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3) Melakukan tindakan kekerasan atau suatu ancaman 

kekerasan , yang berarti dalam prosesnya dibutuhkan 

dengan menggunkan suatu kekerasan dan ancaman 

kekerasan. Memaksa seorang anak untuk melakukan 

persetubuhan denganya atau dengan orang lain, yang berate 

menyatakan bahwa perbuatan persebut di lakukan dengan 

cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk 

menyetubuhi dari korbanya. 

4) Berlaku pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

tipu muslihat merangkaikan kebohongan, atau membujuk 

anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang 

lain yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat di lakukan 

dengan cara menipu, merayu membujuk dan lain sebaginya 

untuk menyetubuhi korban. 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 74 

Undang-undang dasar 1945 merupakan undang –undang bagi pedoman 

terhadap semua rakyat indonesia yang harus di patuhi oleh setiap 

warga dan semua hak serta kewajiban yang di dapatkan oleh setiap 

warga berada dalam undang-undang tersebut. 

a. Pasal 28B Ayat 2 

74Undang-undang dasar tahun 1945 
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“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi” 

Anak merupakan salah satu aset masa depan yang seharusnya di 

bimbing, di arahkan, di jaga, di rawat, dan di didik secara baik. 

Suatu tindakan kejahatan seksual terhadap anak akan membuat 

anak menjadi tertekan dan terhambat masa depanya. Masa 

perkembangan anak semestinya di penuhi kegembiraan sehingga 

berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan 

75ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana jalanan, bahkan di 

rumah yang di huni orang tuanya sendiri sekalipun. Kekerasan 

terhadap anak merupakan bagian dari bemtuk kejahatan 

kemanusian yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. 

Anak sering menjadi korban sebagai bentuk kekerasan baik secara 

fisik, seksual, psikis maupun penelantaran”Secara yuridis 

melindungi anak-anak dari kekeraan yang tertuang pada 28B ayat 2 

UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, 

eksploitasi, dan diskriminasi, serta setiap tanggal 23 juli 

memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Anak sebagai korban 

kekerasan cendrung merasa takut, diam dan tidak berani 

mengungkapkan masalahnya kepada orang tua, orang terdekat 

bahkan orang lain, karena pelakunya kebayakan adalah orang-

75 ibid 
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orang terdekat. misalnya keluarga, teman dekat, guru, sahabat dan 

lain sebagianya. 

b. Pasal 31 ayat (1) dan (2): 

1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayayinya”. 

Pada undang-undang ini menerangkan bahwa setiap anak 

atau korban tetap mendapatkan pendidikan seperti mana 

mestinya dan yang mereka butuhkan dan pemerintah wajib 

dalam memberikan pendidikan kepada korbanya. 

c. pasal 34 ayat (1) 

“faktor miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh 

negara” 

Hal tersebut merupakan suatu amanah dari negara Indonesia 

dengan jelas bahwa negara sangat melindungi Hak-Hak anak 

khususnya dan hak perlindungan anak dari kekerasan dan 

diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan juga terhadap anak 

terlantar ataupun penyandang disabilitas. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak76 

a) pasal 1 ayat 1  

1) kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan anak yang dapat menjamin 

76Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak  
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pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik 

secara rohani dan jasmani maupun sosial. 

2) usaha kesejahteraan anak adalalah usaha 

kesejahteraan sosial yang di tujukan untuk 

menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok. 

Di sini anak berhak atas setiap kesejahteraan yang dia 

dapatkan untuk menjamin pertumbuhan serta 

perkembangan dari setiap anak agar kesejahteraan yang 

ada dapat di rasakan oleh setiap anak terutama dalam 

kesejahteraan pokoknya. 

b) pasal 11 ayat 1-5 

1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, 

pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 

2)  (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh 

Pemerintah dan atau masyarakat.  

3) (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar Panti. 

4)  (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, 

bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan 

anak yang dilakukan oleh masyarakat. 
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5) (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai 

termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Setiap yang mengalami kasus kekerasan seksual berhak 

atas mendapatkan pembinaan, perkembangan, 

pencegahan serta rehabilitasi agar psikolog dari anak 

tersebut kembali pulih seperti semula sebelum kejadian 

kekerasan seksual ini terjadi, dan usaha ini biasnaya di 

lakukan oleh pemerintah atau lemaga tertentu serta 

masyarakat. 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak77 

a) Pasal 1 ayat 2  

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup , 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabt kemanusian, serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan diskrimnisi” 

Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan 

khusus sebagaimana di kemukakan oleh shanti deliana (1988:5) 

bahwa : perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang 

memungkinkan mereka dapat berkembang secara sehat dan 

wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sam, 

memiliki nama dan kebangsaan yang sejak lahir, mendapatkan 

77Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
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jaminan sosial termasuk gizi yang cukup,perumhan yang 

nyaman, pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, 

perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan 

di besarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa 

nyaman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung 

jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, da 

apabila terjadi kecelakaan mereka termasuk orang pertama 

yang menerima perlindungan serta pertolongan ; memperoleh 

perlindungan baik atas segala perbuatan yang mengarah 

kedalam bentuk diskriminasi. 

b) Pasal 1 butir 15  

Perlindungan khusus menurut pasal 1 butir 15 Undang-

Undang Nomor 23 ntahun 2003 Tentang Perlindungan 

Anak yaitu perlindungan yang yang di berikan kepada 

anak dalam setuasi darurat, anak berhadapan dengan 

hukum anak dari kelompok manoritas dan terisolasi, 

anak dieksploitasi secara ekonomi dan  maupun 

seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat idikyif lainya, anak korban 

penyulikan, perjualan, perdagangan anak, anak korban 

kekerasan fisik dan atau mental, anak yang 

menyandang cacat, dan anak korbanperlakuan salah 

dan penelantaran. Sehingga sangat terlihat bahwa 
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perlindungan anak dalam Undang-Undang tersebut 

sangat menekankan atas hak-hak dan perlindungan 

yang bisa di dapatkan oleh seorang ada jika mengalami 

hal-hal yang telah di paparkan dan di jelaskan dalam 

pasal tersebut. 

4. Peraturan mentri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban 

kekerasan.78 

Pasal 1 ayat (1) : 

Pedoman penanganan anak korban kekerasan meliputi : 

a. Pelayanan identifikasi  

b. Rehabilitasi kesehatan 

c. Rehabilitasi sosial 

d. Pemulangan 

e. Bantuan hukum dan  

f. Reintegrasi sosial 

Ayat (2) 

Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan terbaik bagi anak. 

 Penanganan korban kekerasan ini sangat di butuhkan karna guna 

untuk menghilangkan rasa trauma yang di alami oleh seorang anak 

tersebut dan wajib dilaksanakan dan di terapkan guna untuk 

78Peraturan mentri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2012 
tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan 
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perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

karena anak yang mengalami kekerasan seksual menderita secara fisik, 

psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan 

kondisinya seperti semula. 

5. peraturan daerah kota batam nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

penyelenggaraan perlindungan anak.79 

Pasal 1 ayat (8) : 

“kelompok rentan adalah anak atau sekelompok anak yang berada 

dalam kondisi /situasi berpotensi terjadinya kejahatan,kekerasan fisik 

dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri”. 

Bahwa guna menjmin dan melindungi anak dan hak- haknya agar 

dapat hidup, tumbuh berkembang dan beradaptasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak 

lainnya, perlu dilakukan upaya – upyaperlindungan terhadap anak. 

Maka perlu tindaka nyata dari pemerintah daerah dan peningkatan 

pemerintaah serata masyarakat secara luas. Geografis kepri yang terdiri 

dari ribuan pulau dan rantang kendali yang jauh antara satu pulau 

dengan pulau yang lainnya menjadi kendala dalam pengawasan dan 

perlindungan anak. Pengawasan dan perlindungan anak terutama 

kabupaten yang jauh seperti natuna, anambas, lingga dan karimun 

tidak berjalan maksimal.Banyak kasus anak tidak dilaporkan oleh 

korban, tidak bisa terpantau. Peningkatan kasus anak 

79Peraturan daerah kota batam nomor 2 tahun 2016 tentang penyelengaraan perlindungan anak 
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berhadapandengan hukum cukup tinggi di kota batam. Persentasenya 

naik setiap tahun dari orangnya. PEMKO batam cepat mewujudkan 

komisioner tingkat kota batam. Sesuai dengan pembahasanyang saya 

ambil menurut pasal 20 peraturan Daerah Kota Batam No 2 tahun 

2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 

a) Setiap orang atau badan yang melaksanakan penanganan 

perlindungan anak yang tidak sesuai dengan standarisasi 

sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenakan 

sanksi oleh walikota atau kepala SKPD terkait yang berwenang 

b) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

berupa: 

1. Teguran lisan 

2. Teguran tulisan 

3. Rekomendasi penghentian sementara kegiatan 

a. Pembekuan izin dan/ atau 

b. Pencabulan izin 

Sehingga sangat baik dampak yang akan diberkan oleh 

peraturan daerah terhadap perlindungan anak khususnya di kota 

batam. Hal tersebut mengiangat perlindungan anak merupakan 

tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat dalam 

perlinsungan anak tersebut di jamin dalam Undang-Undang 

perlindungan anak karena kita ketahui kejahatan seksual bukan 

hanya anak terima dari orang – orang yang yang tidak kenal 

melainkan orang – orang terekat contohnya lembaga yayasan. 
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Penyalah gunaan yang rentan terjadi apabila yayasan tidak 

terdaftar dan diawasi pemerintah dan masyarakat ialahseperti 

munculnya pemanfaatan anak – anak untuk kepentingan pribadi, 

penyelewengan dan donatur, kekerasan terhadap anak, dan 

pelecehan seksual. 

C. Landasan teoritis 

1. Teori rehabilitasi 

Menurut sueparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya 

semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan 

kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Di sini yang 

hanya bisa memasuki area dalam rehabilitasi adalah hanya para 

kakak-kakak pembimbing. Tidak sembarangan orang yang bisa 

memasuki area ini kecuali orang tua dari anak dan keluarga yang 

bersangkutan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan 

pengambilan kondisi bagi para korban dari pencabulan. Kejahatan 

berupa perkosaan, pelecehan sexual, kejahatan pedofil dan 

semacamnya dapat diancam hukuman penjara sekurang kurangnya 

12 tahun. namun mereka juga diharuskan mendapatkan rehabilitasi 

guna mengurangi kecenderungan atas prilakunya yang 

menyimpang agar dapat mudah disembuhkan. kejahatan 

sexuallebih banyak dilakukan karena penyimpangan prilaku secra 

psikologis yang awalnya karena ketidakpahaman  tentang resiko 

hukum yang akan menjerat , tentang bahaya dan efek buruk yang 
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akan menimpa korban dan keluarganya setelah melakukan kegiatan 

sexual yang sudah jelas jelas merugikan masa depan dan nama baik 

orang lain. 

2. Teori efektifitas hukum  

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 

memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian 

tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit 

penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori 

efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan 

sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya 

adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas 

secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait 

dengan konsep efektivitas organisasi.Dari definisi di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila 

hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, 

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan 

dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau 

kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan 

tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila tujuan yang dimaksud 

adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan 

tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program 
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atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi 

tersebut.Teori efektivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. 

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. 

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. 

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. 

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi 

hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya 

untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di 

dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu 

sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana 

pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah 

pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam 
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pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan 

proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot 

sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut Hukum akan mejadi 

efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah 

perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan 

kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 

dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan 

terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk 

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, 

hukum akan sanggup menyelsaikan. 
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