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BAB 1 

 PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa. Undang-Undang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah  seseorang yang belum 

berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan
1
.  Setiap anak terlahir sudah harus mendapatkan hak-haknya tanpa ia 

meminta. Hak anak dikenal sebagai bagian dari hak asasi manusia, sama halnya 

dengan hak orang dewasa, meskipun situasi dan kondisi fisik, mental, sosial pada 

anak berbeda. 

Situasi dan kondisi, fisik, mental, sosial anak yang bergantung pada orang 

terdekatnya memudahkan dirinya disalahgunakan tanpa dapat berbuat sesuatu. 

Masih berlaku anggapan sebagian besar orang tua di masyarakat bahwa anak 

adalah hak miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Akibatnya, 

anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, 

penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan). Kekerasan ini 

menimbulkan efek buruk bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta 

melanggar kebebasan anak dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms 

of children). Kini anak-anak di Indonesia masih terancam kebebasan dan hak 

asasinya mengingat maraknya kekerasan seksual hampir terjadi di seluruh daerah. 

                                                           
1
 Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Mulai dari kasus kekerasan seksual di Jakarta pada tahun 2014 menimpa anak TK 

JIS (Jakarta Internasional school), di Sukabumi tahun 2014 kasus sodomi 

terhadap delapan anak oleh Pelaku yang bernama Emon, di Bengkulu tahun 2016 

kasus kekerasan seksual berkelompok menimpa anak SD, dan masih banyak 

kasus kekerasan seksual lagi yang terjadi di daerah lainnya. Kasus kekerasan 

seksual terhadap anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga 

ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya. Istilah 

kekerasan seksual digunakan untuk lebih berfokus kepada diri korban daripada 

istilah kejahatan seksual yang terkesan masih berfokus pada diri pelaku. 

Sebenarnya, korban mengalami penderitaan luar biasa, akibat peristiwa kekerasan 

seksual tersebut. Peristiwa kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, 

sehingga diperkirakan masih banyak peristiwa yang belum terungkap di banyak 

daerah.  

Pusat pelayanan terpadu yang ada di Kota Semarang menyediakan sarana 

dan prasarana yang lengkap bagi korban kekerasan seksual yang mengalami 

cedera fisik, psikis, maupun sosial. Banyak pihak yang dilibatkan dalam 

melakukan perlindungan khusus ini baik Kepolisian, LSM/Psikososial, Rumah 

sakit, Konselor, Pengacara, Jaksa maupun Hakim. Bentuk penanganan yang 

diberikan berupa medis, psikis, sosial dan hukum untuk tujuan 

rehabilitasi/pemulihan. Tujuan rehabilitasi/pemulihan adalah mengembalikan 

fungsi anak korban kekerasan seksual agar dapat hidup kembali secara normal 

dan sewajarnya dalam kehidupan masyarakat. Tentu tidak mudah untuk 
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mewujudkannya karena rehabilitasi harus dilakukan secara komprehensif dan 

terintegrasi, dengan melibatkan kerja samaantara pihak-pihak yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas pokok masalahnya adalah pelaksanaan 

perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui 

upaya rehabilitasi. 

Oleh karena itu penulis tertarik pada bagaimana pelaksanaan perlindungan 

khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi. 

Penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang 

timbul dan mengkaji masalah dengan judul : “PERLINDUNGAN KHUSUS 

KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

MELALUI UPAYA REHABILITASI (STUDI KASUS DI PUSAT 

PELAYANAN TERPADU SERUNI)”. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban 

kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi? 

2. Apa saja hambatan pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai 

korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai 

korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi; 

2. Untuk mengetahui hambatanpelaksanaan perlindungan khusus kepada anak 

sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis 

maupun dari segi praktis. 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan 

kajian terhadap pengembangan ilmu khususnya di bidang hukum pidana dan 

perlindungan anak. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat berguna bagi para 

praktisi hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual yang menimpa 

anak demimencapai rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan 

yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif mengutamakan 

bahan atau hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran 
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yang matematis meskipun kejadian itu nyata dalam masyarakat
2
. Metode 

kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas rumusan masalah 

untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini 

berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata berupa pelaksanaan perlindungan 

khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya 

rehabilitasi, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti 

dengan sumber data (Pusat Pelayanan Terpadu) dan (3) Penelitian ini 

memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data 

diperolehnya. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis,  artinya penulis ingin 

menelaah terhadap pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak sebagai 

korban kekerasan seksual  melalui upaya rehabilitasi. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui 

upaya rehabilitasi. Elemen yangakan diteliti adalah Pusat Pelayanan Terpadu 

SERUNI Semarang. 

                                                           
2
 Bagja Waluya, 2007, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, cetakan pertama, 

Bandung: PT Setia Purna Inves, hal.8. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang berguna untuk menganalisis permasalahan di atas, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer didapatkan 

setelah penulis berkunjung ke lokasi penelitian, dan melakukan 

wawancara. Wawancara dilakukan terhadap : 

1) Anggota Pusat Pelayanan Terpadu; Ninik Joeminta sebagai staf PPT 

Seruni dan Irnida sebagai Konselor PPT SERUNI beserta AKP. 

Kumarsini, S.H. sebagai  Ketua Kanit Idik VI Sat Reskrim Polrestabes 

Semarang; 

2) Alasan memimilih narasumber : 

a) Ninik Joeminta sebagai staf PPT Seruni secara tidak langsung 

membantu pemulihan/rehabilitasi anak korban kekerasan seksual; 

b) Irnida sebagai Konselor PPT SERUNI, yangsecara langsung 

membantu pemulihan/rehabilitasi anak korban kekerasan seksual; 

c) AKP. Kumarsini, S.H, sebagai ketua Kanit Idik VI Sat Reskrim 

Polrestabes Semarang yang turut memberikan perlindungan hukum 

kepada anak korban kekerasan seksual. 

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut sangat berguna untuk 

menganalisis rumusan masalah yang ada. Rumusan masalah yang ada 
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dapat dianalisis setelah melalui wawancara lisan kepada narasumber yang 

berkompeten dan harus berhubungan dengan objek penelitian . 

Peneliti menggunakan tanya jawab atau interview dengan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga pertanyaan yang 

diajukan tidak melenceng dari objek penelitian yang ada. Objek penelitian 

yang ada menjadi patokan bagipeneliti dalam menyusun pertanyaan-

pertanyaan wawancaraagar menjawab permasalahan-permasalahan 

penelitian. 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan 

fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung diperoleh 

dari bahan-bahan dokumen, literatur, buku-buku, artikel, serta sumber-

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi 

kepustakaan dalam penelitian ini  menggunakan bahan hukum yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

1) Bahan-bahan hukum primer 

Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan yakni : 

a) UU Nomor 35 Tahun 2014  tentang perubahan atas  UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

b) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
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c) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, 

hasil penelitian, serta dokumen-dokumen maupun buku-buku yang 

berkaitan dengan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagai Korban 

Kekerasan Seksual melalui upaya rehabilitasi. 

3) Bahan-bahan hukum tersier 

Berupa bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus besar Ilmu Sosial. 

 

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data  

Metode ini berupa penilaian secara validitas dengan cara memeriksa, 

meneliti dan melengkapi data yang kurang lengkap atau kurang jelas, 

selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian.  Data yang 

mendukung akan diuraikan sedemikian rupa, sedangkan data yang kurang 

relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksud agar data yang diperoleh lebih 

mudah dimengerti untuk sebuah laporan penelitian. 
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6. Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh melalui proses coding, editing untuk menjawab 

rumusan masalah, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori dan 

pemahaman yang berkembang saat penulis menafsirkan data yang 

diperoleh dengan metode kualitatif. Metode analisis yang digunakan 

adalah metode analisis deduktif dan induktif, karena pada metode analisis 

deduktif menggunakan cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan metode analisis 

induktif menekankan kepada pengamatan dahulu, lalu menarik 

kesimpulan dari khusus menjadi umum berdasarkan pengamatan tersebut. 

Kedua metode ini menggunakan pertimbangan nilai (value judgement) 

yang berisi satu atau lebih premis untuk menjelaskan cara yang 

seharusnya ditempuh dengan menggunakan alat analisis, seperti asas-asas 

hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang 

terkait. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi 

beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut 

merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. 
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BAB I : PENDAHULUAN terdiri dari enam sub bab yaitu sub latar 

belakang, sub rumusan masalah, sub tujuan penelitian, sub manfaat penelitian, 

sub metode penelitian, sub sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan tentang pengertian 

perlindungan khusus, pengertian anak dan hak anak, pengertian kekerasan 

seksual, dan pengertian rehabilitasi . 

BABIII : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANterdiri dari dua 

sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan perlindungan khusus 

kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi. Sub 

bab kedua membahas hambatan pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak 

sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi. 

BABIV :PENUTUP berdasarkan uraian-uraian dalam BAB II dan BAB 

III di atas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian, 

selanjutnya di BAB IV merupakan BAB PENUTUP yang terdiri dari dua sub bab 

pertama mengenai kesimpulan, dan sub bab kedua membahas tentang saran. 

 

 

 

 

 

 

 


