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MOTTO

ب
ْ َّٰللا ِم ْن ف
ِ َو ْلٌَ ْست َ ْع ِف
َ ض ِل ٖه َۗوالَّ ِذٌْنَ ٌَ ْبت َغُ ْونَ ْال ِك ٰت
ُ ّٰ ف الَّ ِذٌْنَ ََل ٌَ ِجد ُْونَ نِكَا ًحا َحتّٰى ٌُ ْغنٌَِ ُه ُم
ْ ِم َّما َملَك
ِ ّٰ ال
ِي
َ َت ا َ ٌْ َمانُ ُك ْم فَكَاتِب ُْوهُ ْم ا ِْن
ِ ع ِل ْمت ُ ْم فِ ٌْ ِه ْم َخٌ ًْرا َّو ٰاتُ ْو ُه ْم ِ ّم ْن َّم
ْْٓ ّٰللا الَّذ
ِض ْال َح ٌٰوة
ُّ علَى ْال ِبغ َۤا ِء ا ِْن ا َ َر ْدنَ ت َ َح
َ صنًا ِلّت َ ْبتَغُ ْوا
َ ٰا ٰتى ُك ْم َۗو ََل ت ُ ْك ِر ُه ْوا فَت َ ٌٰتِ ُك ْم
َ ع َر
ّٰللا ِم ْۢ ْن بَ ْع ِد اِ ْك َرا ِه ِه َّن غَفُ ْو ٌر َّر ِحٌْم
َ ّٰ ال ُّد ْنٌَا َۗو َم ْن ٌُّ ْك ِر ْه ُّه َّن فَا َِّن
Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian
(kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa
hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan
duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur:33)1
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ABSTRAK
Nama: Sukma Nitaa, NIM : 102170191. Judul: Penyelesaian Kasus Pemerkosaan
Anak di bawah umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun).
Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat
termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat dan termasuk dalam
bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang
lain. Perbuatan tersebut sebagai tanda kerusakan mental dan moral manusia. Oleh
sebab itu, Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan
metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di
Kabupaten Sarolangun adalah Rendahnya Pendidikan, lingkungan, kurangnya
iman, teknologi,kelainan seksual, Alkohol dan situasi. Dari beberapa faktor
tersebut hawa nafsu merupakan faktor utama yang menjadi penyebab tindak
pidana pemerkosaan, di mana hawa nafsu tersebut tidak dapat dikalahkan oleh
akal sehat mereka sendiri, sehingga menjadikan faktor tersebut sebagai alasan
kesempatan untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Kedua, kendala yang
dihadapi dan upaya apa yang diberikan dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan
anak dibawah umur. Kendalanya yaitu Anak tidak terbuka dalam memberikan
keterangan dan gangguan psikologi korban,kesulitan dalam menemukan saksi,
Sarana dan prasarana. Anak yang mudah kelelahan dan bosan. Upaya yang
dilakukan yaitu memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban
perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak

v

yang terganggu karena menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk
meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa
takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik. Ketiga, penyelesaian
kasus pemerkosaan anak di bawah umur di kabupaten sarolangun ini diselesaikan
secara Litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan,
dikarenakan akan sangat berdampak buruk bagi siapapun yang mengalaminya
terutama kepada anak yang akan sangat berdampak sekali untuk masa depan
mereka.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pemerkosaan, Anak di bawah umur
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup
mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah dan
sosial media beritakan kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Jika
mempelajari sejarah sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat
dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti
perkembangan kebudayaan - kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu
ada dan berkembang setiap saat. Walaupun mungkin tidak berbeda jauh
dengan sebelumnya, tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi
dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran
pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi dipedesaan yang relative masih
memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Kekerasan terhadap perempuan
merupakan tindak penistaan dan pengebritan harkat kemanusiaan, akan tetapi
ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsenkuensi atau
diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun
juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.2
Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk
melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin
diluar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau
yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan
2

Wahid Abdulah, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung, PT
Rafikah Aditama, 2001) hlm 7
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2

yang mendapat perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah, banyak
pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan
kejadian tentang tindak pidana perkosaan. tetapi juga terjadi di pedesaan yang
relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.3
Di Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya
mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja
sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban
dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut
untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak
sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi
pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak,
televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon seluler.
Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang
korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan
mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma
seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan terhadap anak
seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban bahkan ada juga yang
masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang
pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul,
masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak
harus di proses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-

3

Narini Hasyim“Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak” diakses dari
http://rinihasyim.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html pada tanggal 14 februari
2020 pukul 13.55
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beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan
akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.
Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus bangsa yang harus
dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat
seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan
dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan
tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undangundang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruhh
tumpah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.4
Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) menyatakan anak yang
dikatakan masih di bawah umur yaitu :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Hal ini juga di atur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata
(KUHperdata), di atur dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu :
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap
21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin”.
Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika
seseorang sudah berusia 21 tahun penuh atau sudah menikah atau pernah
menikah. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang

4

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alenia 4
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yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi
hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang
ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Berbeda dengan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan belum dewasa
atau belum cukup umur yaitu diatur dala Pasal 45 KUHP yang menyatakan :
“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam
belas tahun”.
Perbedaan-perbedaan dalam memberikan pengertian tentang “Anak”
terasa signifikan, semuanya mempunyai arti penting di dalam penerapan
yuridis.
Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh
karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa,
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,
setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut
meminta. Ajaran agama menyatakan setiap anak lahir kedunia dalam keadaan
fitrah dan suci, kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak menjadi
baik ataukah sebaliknya menjadi jahat.5 Sebagaimana dalam islam dapat
dilihat pada hadits riwayat bukhori dan muslim.

5

Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar
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سانِ ِو
َ  َحتَّى يُ ْع ِر َب،علَى ا ْل ِف ْط َر ِة
َ ُك ُّل َم ْىلُ ْى ٍد يُ ْىلَ ُد
ّ ِ َ فَأَبَ َىاهُ يُ َه ّ ِىدَانِ ِو أ َ ْو يُن،ُسانُو
َ ص َرانِ ِو أ َ ْو يُ َم ِ ّج
َ ع ْنوُ ِل
Artinya : Abu Hurairah ra. Ia berkata rasulullah sholallahu alaihi wasalam
bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan
ibunyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, atau majusi.6
Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia
akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala
ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak
yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk
menjadi korban dari suatu tindak kejahatan. Macam-macam kasus kekerasan
terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik,
psikologis, ataupun kekerasan seksual.Segala bentuk perlakuan salah pada
anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak
mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki
kewajiban untuk memberi tahu anaknya.
Sementara itu dalam pandangan syariat Islam, perkosaan dapat
dikategorikan ke dalam tindakan perzinahan. Perbedaan antara istilah
perkosaan dengan perzinahan itu hanya terletak pada unsur terpaksa atau
tidaknya. Bagi pemerkosa dapat dikategorikan sebagai pelaku zina karena
memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan
seseorang disebut juga berzina jika melakukan persetubuhan dengan wanita
yang bukan istrinya dan korban perkosaan tidak bisa disebut sebagai pelaku
zina karena zina merupakan hal suka sama suka.7

6

H.R, Bukhori dan Muslim
Zainuddin, Hukuman Bagi Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum
Islam dan Positif.Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 4 No. 2, 2017
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Sedangkan perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu paksa,
kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menundukkan
dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini
dianggap melanggar hukum yang berlaku.8Hukum Islam pada hakikatnya
adalah peraturan Allah Swt untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu
dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam
untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi
seluruh larangan yang digariskan oleh Allah Swt dalam alQur‟an dan Hadits.
Termasuk di antaranya adalah larangan melakukan perkosaan yang dijelaskan
dalam al-Qur‟an, firman allah dalam surah al-isro ayat 329 :
ْ َ ِم ََّّا َملَك
َْ ا َ ْي ََّان ُ ُك ْم
ْ َّٰللاُ ِم ْن ف
ِ َو ْل َي ْست َ ْع ِف
ّٰ ف الَّ ِذيْنَ ََل َي ِجد ُْونَ ِنكَا ًحا َحتّٰى يُ ْغنِ َي ُه ُم
َ ض ِل ٖه َۗوالَّ ِذيْنَ َي ْبتَغُ ْىنَ ْال ِك بت
صنًا
ْْٓ ّٰللا الَّذ
ُّ ِي با بتى ُك ْم َۗو ََل ت ُ ْك ِزه ُْىا فَت بَي ِت ُك ْم َعلَى ْال ِبغ َۤا ِء ا ِْن ا َ َردْنَ ت َ َح
ِ ّٰ ال
ِ فَكَا ِتب ُْىهُ ْم ا ِْن َع ِل َّْت ُ ْم ِف ْي ِه ْم َخي ًْزا َّو بات ُ ْىهُ ْم ِ ّم ْن َّم
ّٰللا ِم ْۢ ْن َبعْ ِد اِ ْك َزا ِه ِه َّن َغفُ ْى ٌر َّر ِح ْي ٌم
َ ّٰ ض ْال َح بيىةِ الدُّ ْن َيا َۗو َم ْن يُّ ْك ِز ْه ُّه َّن فَا َِّن
َ ِلّت َ ْبتَغُ ْىا َع َز
Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka,
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada
mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa
mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang
(kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S AN-NUR :33)

Mengingat semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi
saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang
dengan perbuatannya. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan

8
9

hlm.610

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2005 hlm 105
Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya (Semarang CV Asy-Syifa, T,T).
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terhadap perempuan. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi
terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam
Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82
Undang-undang Perlindungan Anak secara formil Hukum pidana di
Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9
tahun.
Pasal 287 ayat (1) menyatakan :
“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar
perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya
bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak
jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan tahun”.
Sedangkan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,
menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut :
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, di pidana 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)”.10
Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan pemerkosaan adalah:
bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan
perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada
pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana
dalam firman Allah Q.S An-Nuur Ayat 2 :

10

Wagiatui soetedjo dan Melani, Hukum Anak, Cet ke-4, (Bandung : PT.Refika Aditama,
2008), Hlm. 49
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َّ لزانٌَِةُ َو
َّ َ ا
ِاّٰلل
ِ الزانِ ًْ فَا ْج ِلد ُْوا ُك َّل َو
ّٰ ِّٰللاِ ا ِْن ُك ْنت ُ ْم تُؤْ ِمن ُ ْونَ ب
ّٰ اح ٍد ِ ّم ْن ُه َما ِمائَةَ َج ْل َدةٍ َّۖو ََل ت َأ ْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َرأْفَةٌ فِ ًْ ِدٌ ِْن
ٰ ْ َو ْال ٌَ ْو ِم
َ اَل ِخ ِۚ ِر َو ْل ٌَ ْش َه ْد َعذَا َب ُه َما
ط ۤا ِٕىفَة ٌ ِ ّم َن ْال ُمؤْ ِم ِنٌْ َن
Artinya :Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dam
hendaklah (pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman”.11
Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan,
pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan
jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang
yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu dikuar kehendaknya.
Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi
hasrat seks pelaku. Di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang
jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi korban. Hukum islam telah
mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya
perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakuka
kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum islam disebut dengan perbuatan
zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau
hukuman yang telah ditetaapkan dalam nash. Hukuman bagi pelaku
pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan
sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena
melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan
berupa ta‟zir.

11

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus
Segara, 2012)hlm.350
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Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan
terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan
lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi
anak, seperti orang tua, paman, guru, kakek, pacar, teman, bapak/ibu angkat,
maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan
moral di negeri ini. perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus
tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kriminal
berupa perkosaan yang terjadi di negeri ini.12
Pemerkosaan pada anak di bawah umur bukan merupakan hal yang
baru pada saat ini. Perbuatan keji ini akan semakin berkembang apabila tidak
dihadapi dan diselesaikan secara hukum yang tegas dan adil. Laporan dari
tahun ke tahun kasus perkosaan pada anak mengalami peningkatan yang terus
menerus, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Sarolangun Mendata dari tahun 2018-2020 yaitu sebaga berikut :

No.

12

Tahun

Jumlah kasus
P

L

1.

2018

18

4

2.

2019

30

6

Arist Merdeka Sirait, “Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat, Dan
Orang Tua Dalam Menjaga Dan Melindungi Anak”, Komisi perlindungan Anak, diakses dari
http://Komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasionalperlindungan-anak/pada tanggal 14 februari 2020 pukul 21.14
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3.

2020

17

1

Dari data di atas pada tahun 2018 tercatat 22 kasus, sementara tahun
2019 terdapat 36 kasus, Namun Pada tahun 2020 Kasus Pemerkosaan
terhadap anak di Kabupaten Sarolangun angkanya justru menurun pada saat
pendemi, terdapat 18 kasus pemerkosaan, tapi kasus pemerkosaan oleh orang
terdekat masih menduduki peringkat atas.13
Korban perkosaan berpotensi mengalami trauma parah karena peristiwa
perkosaan tersebut dapat menyebabkan goncangan kejiwaan. Dimana
goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya.
Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat,
ada kemungkinan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri14.
Berdasarkan pembahasan di atas, serta banyak bentuk perbuatan asusila
seperti perkosaan dan kekerasan terhadap anak. Maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul : Penyelesaian Kasus Pemerkosaan
Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun).
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan

masalah sebagai

berikut:

13

Dokumentasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun, 9 Januari 2021
14
Ahmad Ibnu “Dampak Psikologis Korban Tindak Pidana Terhadap perempuan”,
makalah pemerkosaan, diakses dari http:// 2014/01/makalah-pemerkosaan.html pada tanggal 12
maret 2020 pukul 09.45
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a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak di bawah
umur di Kabupaten Sarolangun ?
b. Apa kendala yang dihadapi dan upaya apa yang diberikan dalam
penyelesaian kasus Pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten
Sarolangun?
c. Bagaimana penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur di
Kabupaten Sarolangun?
C. Batasan Masalah
Untuk membatasi masalah yang akan di bahas, penulis merasa dari judul
tersebut sudah jelas tentang batasan masalahnya, untuk menghindari perluasan
dalam bahasan maka perlu pembatasan masalah hanya pada penyelesaian kasus
pemerkosaan anak di bawah umur.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:
a. Untuk

mengetahui

faktor

penyebab

terjadinya

Tindak

Pidana

Pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Sarolangun.
b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan upaya
yang diberikan dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah
umur di Kabupaten Sarolangun.
c. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pemerkosaan anak di
bawah umur di Kabupaten Sarolangun.
2. Kegunaan Penelitian
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a. Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada
pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan
ketidakadilan dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah
umur di kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun.
b. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari‟ah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui ketidakadilan dalam
penyelesaian kasus pemerkosaan anak dibawah umur di kecamatan
Mandiangin kabupaten Sarolangun.
E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan untuk penelitian.15 Membicarakan penegakan hukum pidana
sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan
mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi
dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dalam penulisan
skripsi ini di pergunakan teori dalam menjawab permasalahan sebagai berikut :
a. Teori Pemidanaan
15

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali, 1986), hlm. 123.
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Teori-teori pemidaan dan tujuan pemidanaan yang di tawarkan dalam
perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.16
1) Teori Relatif Atau Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam
masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar
suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana
mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau
membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan
sikap mental.
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan
kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang
ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama
pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif
(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai
langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk
mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan
16

http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori
diakses pada desember 2018

-pemidanaan-dan-tujuan,html
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pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan
hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai
yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak
harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya
suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu
pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri, tidaklah saja dilihat
pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.17
b. Teori Restorative Justice
Restorative Justice merupakan pemulihan kerugian dan penderitaan
terhadap korban. Dimana korban dalam hal ini merupakan pihak yang
paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. Restorative justice
dikemukakan untuk menolak sarana koresif dan menggantinya dengan
sarana reparatif. Restorative justice mengkomodir kepentingan para pihak,
termasuk korban, karena dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan saksi
bagi pelaku. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihakpihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan komunitas
mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan
mereka. Restorativ justice mengupayakan untuk me-restore keamanan
korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah
sense of control (rasa dari kontrol). Dengan penganut paradigma restorative
justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan
keluarganya dapat dipulihkan dari beban rasa bersalah pelaku kejahatan
17

http://themoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan,html
diakses pada desember 2018
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dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau
keluarganya.18
Mengenai sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan
harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap
menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di
Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar
lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.19
Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara
damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai
terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan
semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara,
dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum. Dalam hukum
pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan
retributive

justice.

Pendekatan

retributive

justice

ini

perlu

direformasiadalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan
penekanan

pada

pemulihan

masalah/konflik

dan

pengambilan

keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan restorative justice.20
Idealnya, tujuan hukum akan terarah sekaligus pada keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam kenyataanya, biasanya
antara keadilan terjadi ketegangan dengan kepastian hukum, antara

18

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm.

108
19

Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers,
2006, hlm. 180
20
Ali Sodikin, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan :Perspektif Hukum
Pidana Islam, dalam Asy-Syari’ah, 49, Edisi 1 Juni 2015, hlm. 64
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keadilan terjadi ketegangan dengan kemanfaatan. Dasar penyelesaian
melalui restorative justice ini untuk mewujudkan keseimbangan antara
korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan
secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu
keadilan.21
Berdasarkan dari pembahasan teori

di atas, maka penulis

mengambil Teori Restorative Justice, yaitu dengan tujuan untuk
pemulihan kerugian dan penderitaan terhadap korban. Dimana korban
merupakan pihak yang dirugikan.
2. Kerangka Konseptual
a. Pengertian Anak
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara
hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya 22. Anak dipahami
sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum
memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti
orang dewasa pada umumnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
21

M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan, Bandung : Anggota IKAPI,
2012, hlm.29
22
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

17

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh
karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun
sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi.
Dari

penjelasan

tersebut,

dapat

diketahui

bahwa

pembuat

undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang
responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi
yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran
strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui
UU No. 35tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan
dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki
tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.23
Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita
harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

UU No.35 Tahun 2014 tentang

perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya

23

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8
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setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum
dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang
definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan
serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.24
b. Pemerkosaan
Perkosaan atau pemerkosaan punya arti yang luas. Namun, definisi
perkosaan dalam KUHP pasal 285 tergolong sempit. Perkosaan menurut
undang-undang adalah tindak persetubuhan berdasar ancaman atau
kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Artinya
menurut KUHP pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan
pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria kepada
wanita. Di luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Definisi ini
juga mengencualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban.
Komnas Perempuan mengartikan pemerkosaan sebagai serangan
dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan
penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur
(anus), atau mulut korban. Serangan dilakukan tidak hanya dengan
paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perkosaan juga termasuk
didahului dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau
psikologis,

penyalahgunaan

kekuasaan,

atau dengan

mengambil

kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya. Bentukbentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang

24

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.10
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melakukan, siapa korbannya, dan tindakan spesifik apa yang terjadi
dalam pemerkosaan tersebut. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin
dianggap jauh lebih parah daripada yang lain. Diteliti dari jenisnya,
tindak pidana perkosaan dibagi menjadi:
1. Perkosaan oleh anggota keluarga
Tindak pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku dan korban
sama-sama memiliki hubungan sedarah atau disebut dengan
perkosaan inses. Perkosaan inses bisa terjadi dalam keluarga inti
atau keluarga besar. Misalnya antara ayah dan anak, kakak dan adik,
paman/bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan (keluarga
besar), atau antar saudara sepupu.
2. Perkosaan pada anak di bawah umur (statutory rape)
Statutory rape adalah tindak perkosaan oleh orang dewasa pada
anak yang belum genap berusia 18 tahun. Ini juga bisa termasuk
hubungan seksual antar sesama anak yang masih di bawah umur. Di
Indonesia, perkosaan dan/atau kekerasan seksual pada anak diatur
oleh UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 76D.
3. Perkosaan antar kerabat
Selama ini kita mungkin menganggap bahwa perkosaan hanya
bisa terjadi antara orang asing. Misalnya saat dicegat tengah malam
oleh oknum tak dikenal. Namun, tindak perkosaan sangat mungkin
terjadi di antara dua orang yang sudah saling kenal. Tak peduli baru
kenal sebentar atau sudah lama. Misalnya teman sepermainan,
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teman sekolah, tetangga, teman kantor, dan lainnya. Dua dari tiga
kasus perkosaan dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh
korban.25
F.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil uraian penelitian terdahulu (penelitian
lain) berdasarkan penelusuran kepustakaan, dan berdasrkan

penelusuran

berbagai

yang

kepustakaan.

Demi

mendukung

penyusunan

lebih

komphrensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya
terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah tindak
pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sebenarnya sudah
banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian yang disajikan dalam
bentuk buku. Adapun skripsi terdahulu adalah sebagai berikut :
a.

Skripsi karya Boby Subiyanto yang berjudul |”Penyelesaian percobaan
pemerkosaan dalam perspektif hukum Adat dan hukum Pidana (Studi
kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)”.
Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
(2019). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas tentang tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur,
sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih fokus membahas tentang
penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum Adat dan
hukum pidana, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus

25

https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/diakses
pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.54
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membahas tentang proses penyelesaian kasus pemerkosaan anak dibawah
umur.26
b. Skripsi karya Firdaus yang berjudul “Pencabulan terhadap Anak Di
bawah umur Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus
di polresta Kendari Tahun 2014-2015)”. Skripsi ini dari IAIN Kendari
(2016) Perbedaannya yaitu Skripsi ini lebih fokus membahas tentang faktor
penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam
pandangan hukum pidana dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian
ini tentang penyelesain kasus pemerkosaan anak dibawah umur. Dan
persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kejahatan pencabulan
yang dilakukan terhadap anak di bawah umur27.
c. Skripsi karya Miftahu Chairina yang berjudul

”Tindak Pidana

Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum
Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”. Skripsi ini dari
Universitas

Islam

Negeri

Syarif

Hidayahtullah

Jakarta

(2009)

Perbedaannya yaitu skripsi ini lebih fokus membahas tentang ketimpangan
Hukum yang terjadi pada putusan pengadilan Negeri Depok dalam
pandangan Hukum Pidana Islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis
lebih fokus tentang

26

proses penyelesaian kasus pemerkosaan anak di

Boby Subiyanto ”Penyelesaian Percobaan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum
Adat Dan Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun)” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).
27
Firdaus “Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Pidana
Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”. Skripsi, Mahasiswa
IAIN Kendari 2016
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bawah umur. Dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang
tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.28
Penyusunan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis diatas.
Hanya saja penulis lebih fokus pada bagaimana penyelesaian dalam kasus
pemerkosaan anak di bawah umur. Sedangkan penyusun sebelumnya lebih
fokus pada perbandingan dalam persfektif hukum pidana, hukum islam, dan
hukum adat. Walaupun sama-sama membahas mengenai pemerkosaan anak
di bawah umur.

28

Miftahu Chairina ”Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Dalam Pandagan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”. Skripsi, Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta 2009.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai
bahan penyusun skripsi ini, maka pendekatan ini menggunakan metode
yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan
masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer
lapangan29.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun. Dilakukan dalam jangka waktu belum ditentukan.
C. Jenis dan sumber data
1)

Jenis Data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan
studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur
dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan
kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan

29

Ishaq, MetodePenelitian Hukum dan Penulisan skripsi,tesis, serta diertai, (Bandung :
Alfabeta, 2017) hlm. 71
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penelitian.30 Atau data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber
pertama. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan
dengan cara observasi, wawancara, dari sejumlah responden serta
pengisian daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah ditetapkan oleh
peneliti.
b. Data Sekunder
Data atau sebuah keterangan yang diperloleh secara tidak
langsung atau diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni
melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat bukubuku, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah
penelitian.31
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer adalah tempat
data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian ini seperti aparat
yang ada di lembaga permasyarakatan. Sumber data sekunder yaitu data
yang diperoleh dengan melakukan kegiatan membaca, mengutip bukubuku, menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian dan data sekunder ini hanya sebagai penunjang atau pendukung
data primer.

30

Ishaq, ibid, hlm. 99.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.
31
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D. Instrument Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat
utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).
Dalam hal ini si peneliti tidak bisa digantikan oleh orang lain atau instrument
lain untuk melakukan penelitiannya. Jadi si peneliti terjun langsung dengan
menggunakan alat-alat pengumpulan data-data seperti observasi dan
wawancara.32
a. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan
data utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik. Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipasi.
Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi
akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data
kembali.
b. Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan seecara langsung oleh pewawancara dalam melakukan
wawancara, pengumpulan data telah meyiapkan instrument penelitian
berupa

pertanyaan-pertanyaan

tertulis

yang alteranative

sehingga

jawabannya sudah disiapkan. Dalam melakuakan wawancara, selain
menyiapkan instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan

32

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi,Cet. Ke-2 (Jambi : syariah pres,2014) hlm 38
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data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar,
brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara
menjadi lancar.33
Dalam mengumpulkan data penilitian ini penulis memilih beberapa
imformen, dan penulis mewawancarai beberapa orang yaitu Kabid
Perlindungan Anak DP3A, Kabid Perlindungan hak perempuan DP3A,
dan masyarakat.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari
pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat,
buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk
mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti.34
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang

diperoleh

dokumentasi,dengan

dari
cara

hasil

wawancara,

mengorganisasikan

catatan
data

lapangan,
kedlam

dan

kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mebuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang

33

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, Cet.
Ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 319
34
Pengertian dokumentasi, https//id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi, diakses pada 13
maret 2020
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berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah
dimengerti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
F. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini
terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluann bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori.

BAB II Metode Penelitian bab ini penulis menjelaskan tentang Pendekatan
Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknis Analisis Data, Sistematika Penulisan.
BAB III Gambaran Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun bab ini menjelaskan
tentang gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
BAB IV Penyelesaian kasus pemerkosaan di Kabupaten Sarolangun Bab ini
menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam penulisan yaitu :
faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur,
penyelesaian Kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan kendala
apa

saja

yang dihadapi

untuk

penyelesaian

dalam

kasus

pemerkosaan anak di bawah umur.
BAB V Penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil
penulisan skripsi, saran- saran dan penutup.
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G. Jadwal Penelitian

N

kegiatan

O
1.

Jan

mar

apr

mei

Jun

Juli

ags

sep

okt

nov

des

jan

Feb

X

Penyusunan
Proposal

3.

feb

Pengajuan
Judul

2.

Waktu pelaksanaan

X

Perbaikan
dan

X

Seminar
4.

Surat Izin
Riset

5.

Pengumpula
n Data

6.

X

X

Pengelolaan
dan Analisis

X

Data
7.

Bimbingan
dan
X
Perbaikan

8.

Agenda dan
Perbaikan

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sarolangun
terletak di Sarolangun Kembang, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016
Tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Sarolangun, dan Peraturan Kepala daerah Nomor . 70 tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi Kedudukan , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun .35
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

perlindungan

Anak

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. melalui Pembangunan Daerah, maka salah satu aspeknya
adalah Program Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan responsive Gender. Perlindungan
Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak merupakan dasar yang penting dalam mencapai kualitas

35

Dokumentasi , Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Sarolangun , 9 Januari 2021

29

Anak

30

Hidup Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan, serta perlindungan anak. 36
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun.
Adapun

Visi

dan

Misi

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun yaitu :
Visi :
“Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender”
Misi :
1.

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

2.

Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

3.

Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak
anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

4.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak37

C. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun.
1. Merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

36

Dokumentasi , Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sarolangun , 9 Januari 2021
37
Dokumentasi,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun, 9 Januari 2021
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3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Peleksanaan

pembinaan,

evaluasi

dsan

pelaporan

dibidang

pemberdayaan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
6. Pelaksanaan pungsi llain yang diberkan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.38
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun.39
Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Subag Perencanaan,
keuangan dan aset

Bidang Kesetaraan
Gender
Seksi Kesetaraan
Gender Bid Ekonomi

38

Bidang Perlindungan
Perempuan
Seksi Perlindungan
perempuan dari
KDRT

Seksi Kesetaraan
Gender Bid Sosial

Seksi Perlindungan Hak
perempuan Bid.
Hukum

Seksi Kesetaraan
Gender Bid Ekonomi
Budaya

Seksi Hak Perlindungan
Perempuan dari Tindak
Pidana Perdagangan
Orang

Subag umum dan
Kepegawaian

Bidang
Perlindungan Anak
Seksi
perlindunganan
anak
Seksi Tumbuh
Kembang Anak
Seksi
Pengembangan
Kota layak Anak

Dokumentasi, Tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten
sarolangun, 9 Januari 2021.
39
Dokumentasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun, 9 Januari 2021
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E. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sarolangun
Sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 05. tahun 2016 Tentang Struktur
organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:40
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
mempunyai tugas : menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga
daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1
kepala dinas mempunyai fungsi :
a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan baik strategis maupun
teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaran pemerintah daerah
dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
e. menilai prestasi bawahan
f. Melaksanakan sistim pengendalian interen
g. Menyampaikan hasil laporana evaluasi, saran dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati.
40
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h. Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemerian dukungan
administrsi

dilingkungan

dinas

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak kabupaten sarolangun. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi 41 :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan
pengolahan data serta laporan .
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol,dan surat menyurat
menyurat
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
d. Pelaksaaan pengelolaan urusan keuangan dan asset
e. Mengkoordinir

pelaksanaan

tugas

bidang-bidang

fungsional

dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program ; dan
g. Pelaksanaan tugas selain yang diberikan kepala dinas
3. Bidang Kesetaraan Gender
Bidang kesetaraan gender mempunyai tugas membantu kepala dinas
dalam menyelenggarakan, merencanakan penyusunan dan pelaksaaan
kebijakan daerah dibidang kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas
41
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bidang kesetaraan gender
mempunyai fungsi42 :
a. Merumuskan kebijakan teknis dibingan kesetaraan gender;
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang kesetaraan gender
c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang kesetaraan gender
d. Melaksanakan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

teknis

dibidang

kesetaraan gender dan
e. Melaksanakan tugas selain yang berikan oleh atasan
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Bidang perlindungan hak perempuan mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
pemberian bimbingan teknis, monitoreing, serta evaluasi dibidang
perlindungan hak perempuan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20
bidang perlindungan hak perempuan menyelenggarakan fiungsi :
a. Mengkoordinasikan, mempasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan yang responsip gender;
b. Mempasiloitasi

penguatan

kelembagaan

dan

pengembangan

pemberdayaan perempuan pada lembaga pemerintahan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat
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c. Memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

perlindungan

hak

perempuan
d. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan perlindungan hak perempuan,
perencanaan anggaran yang renponsip gender dan pengembangan
perlindungan hak perempuan
e. Melaksankan perlindungan ahak perempuan dibidang KDRT, Tidak
Pidana Perdagangan Orang, dan bidang hokum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas
membantu

kepala

dinas

dalam

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan perlindungan dan
pemenuhan hak anak Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
menyelenggarakan fungsi 43:
a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan pemenuhan
hak hak anak
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang perlindungan dan
pemenuhan hak anak

43
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d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
perlindungan dan pemenuhan hak anak
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan44
F. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun
1. Sumber daya Manusia (Pegawai)
Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :
Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun Tahun 201745
PNS
No

44

Non PNS

Tingkat Pendidikan

Jumlah
L

P

L

P

1

SMP Sederajat

2

SMA Sederajat

4

3

2

4

13

3

D3

1

1

-

-

2

4

S1

-

9

2

-

11

5

S2

2

-

-

-

2

6

S3

-

1

-

-

1

Jumlah

7

14

4

4

29
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Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun berdasarkan tingkat
pendidikan Sudah memenuhi dan bisa menangani permasalahan serta
mampu mejalankan roda administarsi perkatoran sesuai bidang dan
kewenangan yang ditangani. Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai
berdasarkan

golongan

di

Dinas

Pemberdayaan

Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun

Perempuan

dan

mengambarkan bahwa

pegawai golongan III lebih banyak dari golongan IV dan II namun dari sisi
jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
perlu penambahan

karena

masih dirasakan kekurangan tenaga ahli

maupun administrsi.46
Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun Tahun ...... (tahun terakhir)47
No
1
2
3

Golongan
Golongan II

L
3

P
1

Jumlah
4

Golongan III

4

11

15

2

2

14

21

Golongan IV
7

46
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G. Sarana dan Prasarana (Asset) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sarolangun dimana Dinas DP3A baru dibentuk sarana dan prasarana yang
dimiliki belum memadai gambaran ini dapat dilihat pada table dibawah ini
Tabel 4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun Tahun .2017. (tahun terakhir)48
Kondisi
No

Jenis Sarana dan
Prasarana

Baik

Jumlah

Rusak

1

Gedung



1

2

Kendaraan Roda 4



1

3

Kendaraan Roda 2



2

4

Laptop



2

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sarolangun belum mendukung
pelaksanaan tugas yang diemban/ditangani sesuai tugas dan kewenangan yang
dimiliki.49

48
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H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
1. Tantangan 50
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a.

Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai
pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan
tahapan pembangunan masih kurang.

b.

Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
dalam

mewujudkan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

dalam

pembangunan.
c.

Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan
hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

d.

Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap
kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

e.

Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin
meningkat

seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari
pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

50
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f.

Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum
berjalan secara efektif.

g.

Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus
memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan
menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka
pemenuhan hak anak.

h.

Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat
partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Peluang51
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun
pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a.

Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender
di daerah.

b.

Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan
lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

c.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah

51
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Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi
CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA),
Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang
Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
d.

Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap
kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya
dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

e.

Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas
pemenuhan hak anak.

f.

Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk
mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.52
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya kasus Pemerkosaan anak di bawah umur di
Kabupaten Sarolangun
Dimulai sejarah sejak adanya manusia dimuka bumi ini kejahatan pun
selalu ada dan tidak ada habis-habisnya, begitu juga kejahatan perkosaan
terus bertambah jumlahnya

dari

tahun ke

tahun sesuai

dengan

perkembangan zaman seiring dengan kemajuan teknologi saat ini
mendorong seseorang untuk berbuat sesuai dengan keinginannya tanpa
mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebuat akan bertentangan dengan
agama, hukum, maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. 53
Sering kita jumpai dalam masyarakat berbagai macam kasus
pelanggaran kesusilaan seperti pemerkosaan. Korban tindak pidana
pemerkosaan yang terjadi pada saat ini tidak hanya pada orang dewasa
bahkan juga pada anak-anak. Tindak pidana pemerkosaan ini terhadap anak
sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan
masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.
Perbuatan keji ini dilakukan mungkin tidak hanya sekali atau dua kali
saja, seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak akan
berhenti sebelum perbuatannya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu
masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan dan
penegak hukum. Seperti kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun.
53
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Dari uraian di atas bahwa kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah
umur tentunya dapat mengganggu ketentraman dikalangan anak-anak
maupun orang tua dan masyarakat luas, sekalipun kejadian ini dirasakan
sangat aneh, namun kenyataan nya di masyarakat kejadian ini benar-benar
terjadi. Penulis beranggapan bahwa perkosaan anak di bawah umur itu di
lakukan karena adanya ketidakseimbangan antara hasrat nafsu dan
keinginan. Karena pertentangan antar hasrat nafsu dan keinginan dalam diri
pelaku yang begitu hebat sehingga tidak mampu untuk mengendalikannya
dan timbul niat untuk melakukan perkosaan terhadap anak yang di bawah
umur karena di anggap itu yang paling mudah untuk dilakukakan.
Sebelum membahas tentang faktor penyebab terjadinya pemerkosaan
terhadap anak di bawah umur, maka terlebih dahulu penulis akan
memaparkan data mengenai kasus perkosaan anak di bawah umur di
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Dari penelitian yang
dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
penulis mendapatkan data mengenai kasus pemerkosaan anak di bawah
umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018-2020,
yang dimana pada tahun 2019 tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di
bawah umur meningkat, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 5
Data kasus Pemerkosaan Anak di bawah umur di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak54

No.

Tahun

Jumlah kasus
P

L

1.

2018

18

4

2.

2019

30

6

3.

2020

17

1

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Dilihat dari data
yang diperoleh.
Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Sri selaku Kabid
Perlindungan

Anak

DP3A(Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak) mengenai kasus pemerkosaan anak di bawah umur,
maka penulis memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus
perkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Sarolangun sebagai berikut55 :
1.

Faktor Rendahnya pendidikan
Kurangnya atau Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat
menimbulkan

54

dampak

terhadap

masyarakat

luas

serta

yang
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bersangkutan dapat dengan mudah terpengaruh melakukan suatu
kejahatan tanpa mempedulikan akibat dari yang ditimbulkan, salah
satunya yang berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan
seseorang adalah tingginya kasus perkosaan terhadap anak di bawah
umur di Kecamatan Mandiangin56.
2.

Faktor Lingkungan
Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam
menentukan faktor-faktor penyebab timbulnya kasus pemerkosaan,
karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru,
terperangaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.57 Sebab perkosaan
terhadap anak di bawah umur terjadi karena sesama masyarakat atau
sesama manusia58.

3.

Faktor Kurangnya iman dan agama
Terjadi kasus perkosaan anak di bawah umur ditentukan pada
persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara hubungan
manusia dan tuhan, jika seseorang tidak memahami agama yang di anut
nya maka akan lemah juga imannya dan dengan mudah akan berbuat
kejahatan-kejahatan yang dilarang agama termasuk pemerkosaan.
Berdasarkan penelitian penulis bahwa terjadinya kasus perkosaan
terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Mandiangin karena
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kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka sulit untuk
membedakan perbuatan mana yang baik dan buruk , serta mana yang
halal dan haram, jadi lemahnya iman dan agama menyebabkan orang
tersebut dapat melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur
tersebut59.
4.

Faktor teknologi
Menurut dari wawancara penulis bahwa penggunaan teknologi
yang salah dapat menimbulkan tingginya kasus pemerkosaan anak di
bawah umur, karena dari kecanggihan teknologi dan dengan mudah nya
orang untuk mengakses internet serta situs-situs porno dapat menaikan
tingkat nafsu seseorang pelaku dan pelaku kebanyakan masih berstatus
seorang yang belum menikah maupun yang sudah menikah maka akan
melampiaskan nafsunya kepada anak-anak yang di anggap mudah untuk
dilakukan pemerkosaan tersebut, maka dari itu faktor penggunaan
teknologi yang salah juga dapat mendorong terjadinya kasus perkosaan
anak di bawah umur60.

5.

Faktor Hawa Nafsu
Hawa nafsu tidak dapat dikalahkan oleh akal sehat mereka
sendiri, sehingga menjadikan faktor tersebut sebagai alasan kesempatan
untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Hasrat seks yang tidak bisa di
salurkan

59

dengan

pasangannya

sehingga

menyebabkan

pelaku
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menyalurkan nafsunya terhadap siapa- pun tidak peduli siapa pun orang
itu, pelaku melakukan pemerkosaan kepada orang afsu bejatnya
tersebut.
6.

Faktor pelaku yang meiliki kelainan seksual
Bagi seorang yang memiliki kelainan seksual sangat berpengaruh
terhadap terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur,
karena untuk orang yang kelainan seksual dia lebih senang atau
bergairah jika melihat lawan jenis atau sesama jenis yang masih di
anggap belia sehingga akan menimbulkan hasrat dia untuk melakukan
perkosaan kepada anak itu61.

7.

Faktor Alkohol
Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena
ia kehilangan kesadarannya. Begitu pula dengan orang yang mempunyai
gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui
batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan
akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa orangorang terdekatnya sendiri.

8.

Faktor Situasi
Faktor situasi biasanya terjadi di karenakan ada kesempatan yang
membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti suasana sepi
dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa untuk

61
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menjalankan aksi-aksi kejahatannya.62
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa
hawa nafsu merupakan faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana
pemerkosaan, di mana hawa nafsu tersebut tidak dapat dikalahkan oleh akal
sehat mereka sendiri, sehingga menjadikan faktor tersebut sebagai alasan
kesempatan untuk melakukan kejahatan pemerkosaan. Di dalam al-qur‟an Allah
banyak menyinggung hukum yang mengenai pengaturan hawa nafsu seksual.
Nafsu dan akal lah yang dapat membedakan antara manusia sebagai makhluk
ciptaan Allah yang paling sempurna, di mana akal sebagai pengendali hawa
nafsu, sedangkan binatang hanya memiliki hawa nafsu dan tidak dapat
dikendalikan, karena tidak memiliki akal.
B. Kendala yang dihadapi dan upaya apa yang diberikan dalam
Penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun
1. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak di
bawah umur di Kabupaten Sarolangun.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis
dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam
menyelesaikan kasus pemerkosaan pada anak di bawah umur . kendala
tersebut antara lain yaitu:63
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kendala yang pertama adalah pada saat memberikan keterangan,
ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga
hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian yang di alami oleh si
anak. Hal ini diakibatkan karena anak yang menjadi korban merasa takut
untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. Kondisi
mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari
anak yang yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan
pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan
keterangan mengenai pelakunya, apakah benar orang yang diperlihatkan
tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk
melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu,
sehingga anak yang bersangkutan tidak akan di pertemukan dengan
pelakunya.
Kendala Kedua yaitu, Kurang nya laporan mengenai tindak pidana
pemerkosaan anak di bawah umur dikarenakan:
a. Pihak korban masih berstatus anak-anak sehingga tidak tau akan
berbuat apa
b. Pihak

korban

mendapatkan

ancaman

dari

pelaku

bila

memberitahukan apa yang terjadi kepada diri nya kepada orang
lain.
c. Pihak korban merasa malu karena merupakan aib keluarga yang
dianggap orang tua atau pun keluarga dekat tidak mampu menjaga
anak nya dengan baik.

50

d. Pihak keluarga dan korban takut akan hukuman sosial dari
masyarakat dan di cap buruk.
Kendala ketiga adalah kesulitan dalam menemukan saksi, karena
kasus pemerkosaan terhadap anak tentu tidak akan dilakukan oleh pelaku
dalam keramaian, dan terkadang kasus perkosaan itu baru terungkap
setelah beberapa minggu atau berbulan-bulan, hal ini juga karena tidak
ada saksi yang melihat. kemudian ada juga dari masyarakat yang
mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun tidak bersedia
memberikan keterangannya karena tidak ingin atau takut untuk berurusan
dengan pihak kepolisian. Dalam salah satu kasus, pelaku perkosaan
adalah ayah tirinya sendiri, ibu kandung korban justru keberatan
memberikan keterangan dan tidak terbuka kepada penyidik dengan alasan
ia malu aib suaminya diketahui oleh orang lain, bahkan ia lebih memilih
untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dan lebih
memihak kepada pelaku.64
Kendala keempat adalah sarana dan prasarana, sarana dan
prasarana untuk korban perkosaan belum terlalui memadai. Seperti ruang
pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak yang menjadi korban
masih satu dengan korban dewasa, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan
secara bersamaan, imi tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena
akan memerlukan waktu lebih lama karena anak korban perkosaan harus
memberikan keterangan bergantian dengan korban kasus lainnya.
64
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Kendala yang kelima yaitu korban mengalami rasa capek dan
bosan karena setiap hari harus berulang dari Kecamatan Mandiangin ke
Kabupaten Sarolangun, sebab jarak yang harus korban tempuh bukan lah
dekat, perjalanannya bisa memakan waktu selama 1 jam.
2. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus permkosaan anak di
bawah umur di Kabupaten Sarolangun.
Berikut akan dijelaskan mengenai upaya yang diberikan dalam
menyelesaikan kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten
Sarolangun. Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan dan dilakukan
oleh siapa saja, termasuk dengan kejahatan perkosaan terhadap anak
sebagai korbannya. Karena penyelesaian perkosaan tersebut memiliki
kendala dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi
kendala tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang
dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawah umur sebagai berikut 65:
Upaya pertama yaitu untuk mengatasi kendala anak yang tidak bisa
memberikan keterangannya secara terbuka kepada penyidik. Penyidik
akan melibatkan orang tua anak agar memberikan keterangan kepada
penyidik. Namun apabila memang anak yang bersangkutan sulit untuk
memberikan keterangan, maka orang tuanya yang akan membantu
menceritakan mengenai tindak pidan a perkosaan yang dialami oleh anak
tersebut kepada penyidik. Untuk masalah psikologi anak, pihak Dinas
65
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pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

menyediakan

pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang
psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban
sangat membantu seorang anak untuk memulihkan kembali mentalnya
dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak
menimbulkan rasa takut. Dukungan dari pihak keluarga sebagai salah
satu pihak yang dekat dengan korban sangat besar artinya dalam
mendukung proses recovery korban, Kedekatan secara fisik memiliki arti
yang penting dalam proses penyembuhan korban. Perasaan aman dan
tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang dialaminya membuat
korban merasa tenang. Perasaan ini muncul karena korban merasa
memiliki tempat bergantung dan keluarga yang dapat diandalkan dalam
menghadapi masalahnya.66
upaya kedua, saksi yang sulit untuk dimintai keterangannya,
penyidik akan berusaha meyakinkan saksi tersebut agar bersedia
memberikan keterangannya. Dengan meyakinkan bahwa apa yang akan
diceritakan hanya yang diketahui saja, apa yang dilihatnya.
Upaya ketiga, untuk mengatasi sarana dan prasarana Polres
Kabupaten Sarolangun melakukan pemeriksaan secara bergantian untuk
anak korban perkosaan dengan orang dewasa.
Upaya keempat yaitu untuk mengatasi anak yang mudah lelah
dan bosan karena jarak tempuh yang jauh. Memberikan dukungan dari
66
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berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh korban dalam menghadapi
masalah yang dialaminya. Hal ini tidak dimiliki oleh korban yang tidak
didampingi oleh keluarga secara langsung. Perhatian yang tulus serta
empati yang ditunjukkan keluarga korban terhadap masalah yang
dialaminya membuat korban merasa masih berharga. Perasaan tersebut
membuat korban memiliki dorongan dan semangat untuk bangkit lagi
dan meneruskan kehidupannya seperti semula.
Keluarga dapat memberikan dukungan dengan memberikan rasa
aman kepada korban, menerima keadaan korban apa adanya, tidak
menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya, serta bersikap tulus
dalam berhubungan dengan korban baik secara verbal maupun nonverbal. Kesediaan keluarga korban untuk membantu korban sepenuhnya
membuat korban bangkit kembali. Meskipun ada keluarga yang
mengalami kesulitan secara ekonomi akan tetapi mereka tetap
mengusahakan biaya untuk pengobatan korban dan penyelesaian perkara
perkosaan tersebut67
C. Penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten
Sarolangun.
Dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini tidak bisa di
selesaikan secara musyawarah maupun secara kekeluargaan, apa lagi
melibatkan anak yang menjadi korban. Penyelesaian kasus pemerkosaan
anak di bawah umur ini diselesaikan secara Litigasi yaitu penyelesaian yang
67

Wawancara dengan Ibu Tiwi Kabid Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

54

dilakukan melalui pengadilan, dikarenakan akan sangat berdampak buruk
bagi siapapun yang mengalaminya terutama kepada anak yang akan sangat
berdampak sekali untuk masa depan mereka, belum lagi kesehatan mental
anak dan akan trauma yang sangat mendalam sekali bagi anak, sehingga itu
akan selalu membekas sampai ia tumbuh dewasa. Di dalam undang-undang
pidana sendiri telah diatur dan bagaimana cara yang tepat untuk
menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat
mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenangwenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 68
Dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau penyimpangan
seksual terhadap anak telah ditentukan hukumannya dalam pasal 287
KUHP:
Ayat (1)
“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar
pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya
tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan
pidana paling lama sembilan tahun”.
Ayat (2)
“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika
umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada slah
satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.
Terkait dengan penegakan Hukum yang diterapkan di dalam undangundang sudah cukup bagus, namun terkadang masih saja terjadi aparat
hukum yang bermental korup sehingga kerapkali dengan mudah dilemahkan
68
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dengan suap dan ketidakpahaman mereka akan kejahatan kekerasan
berbasis gender dan seksual. Dalam hal penanganan korban dan pelaku
pasca proses pengadilan juga masih terdapat ketidakadilan yang sangat
kasat mata. Namun begitu, perbaikan dalam penanganan Negara terhadap
korban perkosaan ini yang selama ini berlangsung secara tidak adil dan
tidak adanya kepastian hukum terhadap lembaga Negara yang memang
khusus menangani korban perkosaan dari sisi pasca kejahatan, haruslah
diperjuangkan bersama-sama, baik oleh kaum perempuan sendiri, atau
siapapun yang merasa punya kepentingan terhadap persoalan ini.69
Penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga)
tahapan, sebagai berikut70 :
1. Tahap Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan
a. Penyelidikan
1) Pengertian penyelidikan
Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP
adalah:
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” 71
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2) Pihak penyelidik dan wewenang penyelidikan
Didalam pasal 4 KUHAP penyilidik adalah setiap pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia. Didalam tugas penyelidik mereka
mempunyai wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP:
(a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana.
(b) Mencari keterangan dan barang bukti.
(c) Menyuruh

berhenti

seseorang

yang

dicurigai

dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
(d) Mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

bertanggung jawab
b. Penyidikan
a. Pengertian penyidikan
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan
penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau
mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.
b. Pihak penyidik dan wewenang penyelidik
Didalam pasal 6 KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik adalah :
1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2) Pejabat pegawa negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
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khusus oleh Undang-Undang.
Adapun wewenang dari penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah:
a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;
b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;
e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
h) mendatangkan

orang

ahli

yang

diperlukan

dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i) mengadakan penghentian penyidikan;
j) mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

bertanggung jawab.72
2. Tahap Penuntutan
Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan/kepala kejaksaan negeri)
setelah menerima berkas/hasil penyilidikan dari penyidik, segera
menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari
72

Hartono, penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum
progresif, (Sinar Grafika,Jakarta:2009). hlm 17

58

dan menilitinya yang kemudian atas hasil penilitiannya jaksa tersebut
mengajukan saran kepada kepala kejaksaan negeri (KAJARI) antara lain:
a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata
belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan
penyidik.
b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;73
c. Hasil penyilidkan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran
disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan” atas “surat ketetapan”
dapat diajukan prapradilan;
d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan oleh pengadilan
negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan
Penuntut Umum .74
3. Pemeriksaan Disidang Pengadilan
Setelah Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dari
penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara
itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147
KUHAP. Jika ketua pengadilan berpendapat bahwa perkara pidana itu
tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka
diterbitkan “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara

73

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Sinar Grafika,Jakarta:2009) hlm-

74

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Sinar Grafika,Jakarta:2009) hlm-

14
14-15

59

tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148
KUHAP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat
penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah penetapan diterima nya dapat mengajukan
“perlawanan” kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan yang akan
memutuskan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah
menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (pasal 149
KUHAP). Setelah selesai dibacakan (dijelaskan) surat dakwaan,
terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan “keberatan” (eksepsi)
tentang :
a. Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili perkara
terdakwa;
b. Dakwaan tidak dapat diterima;
c. Surat dakwaan harus dibatalkan75
Dalam pasal 156 ayat 2 ditentukan bahwa hakim dapat
mengambil keputusan.
1) Menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berarti perkara
tidak diperiksa lebih lanjut.
2) Tidak menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa, berati
perkara tidak dapat diperiksa.
3) Keberatan terdakwa tersebut baru dapat diputus setelah perkara
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selesai diperiksa, bearti perkara terus diperiksa76
Penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur pelaku di
kenakan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1)
dan (3) undang-undang

Republik indonesia No 35 tentang

Perlindungan Anak.
Pasal 81 Ayat (1)
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 77
Pasal 81 Ayat (3)
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 78
Dalam kasus Pemerkosaan anak di bawah umur ini tidak bisa di maafkan
karena merusak moralitas dalam masyarakat. setiap tahun kasus pemerkosaan
terhadap anak di bawah umur semakin meningkat, dan pelaku pemerkosaan
terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni
rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya.
Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua,
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paman, guru, kakek, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri.
Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini.79
Dalam

kasus

ini

pelaku

harus

dijatuhi

hukuman

untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat memberikan efek jera
kepada pelaku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Pelaku
pemerkosaan terhadap anak dibawah umur diberi Sanksi pidana dengan Pasal
81 Ayat (1) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :80
Pasal 81 Ayat (1)
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 81 Ayat (3)
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidilk, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal ini mengatur bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah
umur. setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan
apa yang telah dilakukan. Peraturan pada pasal ini adalah cukup efisien dalam
menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di
hadapanhukum.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penilitian yang telah penulis muat dalam
penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.
a.

Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur yaitu :
Faktor Rendahnya pendidikan, Faktor Lingkungan , Faktor pelaku
yang meiliki kelainan seksual, Faktor Hawa Nafsu,Faktor Alkohol, dan
Faktor Situasi. Dari beberapa faktor tersebut hawa nafsu merupakan
faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana pemerkosaan, di
mana hawa nafsu tersebut tidak dapat dikalahkan oleh akal sehat
mereka sendiri.

b. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pemerkosaan anak di
bawah umur di Kecamatan Mandiangin yaitu: Anak tidak terbuka
dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban,
kesulitan dalam menemukan saksi, Sarana dan prasarana, Anak yang
mudah kelelahan dan bosan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi
tersebut, pihak penyidik sudah melakukan beberapa tindakan antara
lain bekerja sama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak terkait untuk memberikan perlindungan dan
pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan
ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena
menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan
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saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa
takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.
c. Penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini diselesaikan
secara Litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan,
dikarenakan akan

sangat berdampak buruk bagi siapapun yang

mengalaminya terutama kepada anak yang akan sangat berdampak
sekali untuk masa depan mereka, belum lagi kesehatan mental anak
dan akan trauma yang sangat mendalam sekali bagi anak, sehingga itu
akan

selalu

membekas

sampai

ia

tumbuh

dewasa.

64

B. Saran
1.

Kepada kaum wanita, para gadis ( perawan) dan anak-anak wanita
lainya, harus selalu waspada dan memilih teman bergaul dan selalu
memperhatikan kondisi lingkungan yang menimbulkan tindak
kejahatan pemerkosaan dan perhatian penuh.

2.

Mengingat semakin luasnya dan meningkatnya tindak kejahatan
pepemerkosaan diman-mana , aparat atau penegak hukum dapat
memberikan hukuman setimpal dan yang berat kepada seluruh pelaku
kejahatan pemerkosaan anak dibawah umur jelas akan menanggung
aib dan hasutan ditengah masyarakat.

3.

Perlunya penerapan hukum yang lebih berat dan memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat atau pihak-pihak yang
menjadi korban pemerkosaan, dan menegakan hukuman sesuai dengan
para pelaku, dan mengenai hukuman sebagai aparat atau penegak
hukum jangan memandang siapa pun juga.

4.

Kepada umat islam seluruhnya marilah kita sama-sama mempelajari
hukum pidana islam sampai dimana kemampuan didalam memelihara
masyarakat.
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