
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita 

perjuangan bangsa pada masa yang akan datang. Dalam kedudukan demikian, anak 

mempunyai ciri dan sifat yang khusus, yaitu anak secara fisik maupun mental belum 

memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam 

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang. Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang manusia adalah masa 

kanak-kanak. Dengan kondisi rohani dan fisik yang belum lengkap dalam berkembang 

sehingga keterampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka 

yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. 

Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan 

tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di 

sekitarnya. Tetapi dalam kenyataannya fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan 

baik, keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang dan rasa aman serta perhatian 

tetapi sebaliknya, yaitu adanya kekerasan yang terjadi di dalam keluarga khususnya bagi 

anak-anak. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang ironisnya 

pelakunya merupakan anggota keluarga atau orang-orang terdekat korban. 

  Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus kita temukan di dalam masyarakat 

dewasa ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang 

terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Negara Indonesia 



merupakan negara berbasis hukum1, hal ini berkaitan dengan rumusan Aristoteles, dimana 

disebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warga 

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terwujudnya kebahagiaan hidup warga negara. 

Seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan masa kecil anak sangat 

berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. 

  Berdasarkan liputan khusus dengan topik “Jateng Darurat Kekerasan Seksual”2, 

diperoleh data bahwa selama tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki angka tinggi 

berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Polres Cilacap (23 kasus), Polres 

Jepara (25 kasus) dan Polrestabes Semarang (30 kasus). Ketiga daerah ini memiliki catatan 

kasus yang sama, yaitu bahwa semua korban adalah anak, tidak ada kasus kekerasan 

seksual terhadap perempuan dewasa. Pada tahun 2016, Polrestabes Semarang memiliki 

kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 9 kasus. Sedangkan berdasarkan Lembar 

Fakta Catatan Tahunan3, pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi 

adalah kekerasan seksual. Berbeda dengan CATAHU4 tahun 2014 dimana kekerasan 

seksual menempati peringkat tiga, di tahun 2016 kekerasan seksual menempati peringkat 

dua dengan bentuk kekerasan seksual tertinggi : perkosaan (72% atau 2.399 kasus), 

pencabulan (18% atau 601 kasus) dan pelecehan seksual (5% atau 166 kasus).         

  Pasal 59 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

                                                           
1Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 
2Suara Merdeka: Senin, 30 Mei 2016, hlm. 6 
3 Lembar Fakta Catatan Tahunan – CATAHU – Komnas Perempuan, www.komnasperempuan.go.id,  2016 diunduh 

pada Sabtu, 14 Januari 2017 pukul 16.00 
4Catatan Tahunan 

http://www.komnasperempuan.go.id/


kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berha dapan dengan hukum, anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang 

cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran. 

  Anak-anak yang mengalami kekerasan perlu untuk mendapatkan perlindungan dan 

pendampingan. Karena dengan adanya pendampingan, anak-anak akan merasa lebih 

tenang, nyaman dan tidak dibayang-bayangi rasa ketakutan yang dapat menimbulkan 

trauma bagi mereka yang mengalami kekerasan. 

 Dengan melihat permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dengan Upaya Rehabilitasi (Studi 

pada Polrestabes Semarang Periode 2014 – 2016)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kekerasan seksual anak pada 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang periode 2014 - 

2016? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan 

seksual pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang 

periode 2014 - 2016? 



3. Apakah hambatan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 

kekerasan seksual di Polrestabes Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan apa solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di 

Polrestabes Semarang 2014– 2016 

2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan dan pendampingan yang digunakan 

terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Semarang 2014– 2016 

3. Mengetahui dan memahami apakah hambatan dan solusi yang digunakan pada 

perlindungan dan pendampingan yang digunakan terhadap korban kekerasan seksual 

pada anak di Polrestabes Semarang sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan 

terhadap anak korban kekerasan seksual 

2. Bagi akademik, sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian tentang obyek yang sejenis. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi yang memadai dalam 

melanjutkan penelitian yang sejenis untuk mencapai hasil yang lebih baik. 


