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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu objek dan subjek 

pembangunan dalam bidang sumber daya manusia, yang harus dijaga 

perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu 

melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa. Anak merupakan modal 

pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan 

hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial 

secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang. 

Seorang anak menjadi sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik 

tersendiri terhadap sebuah kejahatan dikarenakan pada hakikatnya anak tidak 

dapat melindungi diri sendiri karena ia masih mudah dan terlalu lemah terhadap 

berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam 

berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi 

dirinya. Mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus anak sebagai 

korban pemerkosaan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di 

Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini 
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tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan masalah yang universal. 

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui 

pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti 

perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan 

yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan lain 

yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar. 

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak 

manapun, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perlindungan, 

perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan 

suatu hal yang harus dipegang pemerintah, Meskipun perlindungan terhadap anak 

merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, 

namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena 

keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga 

anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan 

pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. 

pemerkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat 

kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di 

pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Fenomena 

ini menunjukan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah masalah serius bagi 

kehidupan masyarakat diindonesia.
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 Era Husni, “kajian Viktimologi terhadap anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya”, 

http://repository.umsu.ac.id, (diakses pada 5 juni 2021) 
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Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan 

keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan tersebut adalah refleksi dari 

hak asasi manusia ( HAM )  Setiap orang telah mempunyai hak dan melekat pada 

dirinya sejak masih berada di dalam kandungan hingga lahir sampai ia mati. Hak 

asasi manusia bersifat universal karena berlaku kapanpun,dimanapun,dan kepada 

siapapun. Dalam kasus anak sebagai  korban pemerkosaan tersebut telah 

merampas hak milik korban tanpa mengetahui kebenarannya. Dalam pengkajian 

masalah korban selalu saja dilupakan bahkan kurang dipersoalkan  karena jika 

terjadi suatu kejahatan,sebagian orang lebih cenderung melihat dan melakukan 

analisis terhadap pelaku,undang-undang,serta tindakan penegak hukum. Padahal 

jika di lihat dalam studi viktimologi faktor utama yang memicu adanya kejahatan 

adalah peranan korban itu sendiri sehingga membuat pelaku melakukan 

kejahatan,dan analisis terhadap korban harus ditelusuri secara tuntas. 

Suatu pembahasan tentang korban merupakan kajian viktimologi, karena 

viktimologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang 

berkaitan dan mengarah pada korban yang menjadi objek pelaku kejahatan. Secara 

terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, 

penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan 

korban  merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan social.
2
 

Hadirnya viktimologi untuk memberikan pemahaman serta pencerahan 

dalam permasalahan tentang kejahataan dengan cara mempelajari para korban 

                                                           
2
 G.Widiartana,2009,Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan,Universitas 

Atma Jaya,Yogyakarta,Hlm 1 
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kejahatan,dalam proses ini agar bisa memahami kedudukan korban sebagai dasar 

terjadinya kejahatan serta mencari kebenaran,untuk menciptakan kebijaksanaan 

dan tindakan pencegahan agar para pelaku kejahatan lebih bertanggung jawab. 

Mereka yang menjadi korban akan mengalami banyak  kerugian baik dari 

segi jasmani maupun rohani,karena dari peristiwa kejahatan yang terjadi akan   

mengakibatkan cedera pada fisik maupun trauma pada psikis. Di ruang lingkup 

viktimologi korban memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada 

perorangan yang mengalami kerugian saja tetapi pada kelompok,swasta maupun 

pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor timbulnya  korban adalah 

sikap dan perilaku korban bahkan penampilan dari korban sehingga memicu pada 

pelaku untuk melakukan suatu  kejahatan, untuk itu korban berperan sangat aktif 

dalam terjadinya suatu kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan 

keadaan diri seseorang yang akan menjadi korban bahkan penampilan yang 

memicu sehingga adanya kejahatan. 

Mendalami tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum,kemanfaatan dan 

keadilan. Kepastian hukum sangat penting karena tidak hanya memberikan 

jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dilarang mana yang 

tidak, tujuan hukum tentang keadilan sangat penting karena keadilan mengandung 

unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan karena dikatakan bahwa keadilan 

menuntut dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima yang sama pula 

dengan demikian bahwa hukum tidak harus mencarikan keseimbangaan berbagai 

kepentingan yang bertentangaan satu dengan yang lainya, untuk mendapatkan 
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keadilan tapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan 

keadilan itu dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.
3
 

Berdasarkan penelusuran penulis di Unit PPA Polres Ternate bahwa angka 

data kasus persetubuhan  terhadap anak dibawah umur  pada tahun 2018 terdapat 4 

kasus, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus sedangkan pada tahun 2020 ada 11 kasus. 

Terkait kasus pemerkosaan, data yang diliris diatas menunjukan bahwa 

pemerkosaan terhadap anak meningkat ditahun 2020. Dalam studi pemerkosaan 

dapat dikatakan bahwa tidak ada kekerasan tanpa menimbulkan korban. Korban 

adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kekerasan tanpa 

korban akan tetapi harus diartikan kekerasan yang tidak menimbulkan korban 

dipihak lain. 

Kasus pemerkosaan dimana anak sebagai korban, bisa saja korban tersebut 

menjadi factor pendorong terjadinya suatu tindak pidana misalkan kita dikatakan 

dewasa ini pergaulan sudah semakin luas, anak-anak sudah diberikan kebebasan 

bergaul dengan siapa saja, pergi kemana saja, dengan kepolosan mereka. Mereka 

bias terperangkap dalam salah pergaulan dan dimanfaatkan oleh pihak atau orang 

dewasa yang tidak bertanggung jawab.
4
 

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas 

perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak 

yang dibebankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

                                                           
3
 C.S.T. Kansil & Chirtine S.T. Kansil. 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.,Rineka 

Cipta,Jakarta. Hlm. 37 
4
 https://ejounal.nasional.sindonews.com/read/1093709/18 (diakses pada 25 juni 2021) 

https://ejounal.nasional.sindonews.com/read/1093709/18
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Seperti salah satu kasus yang terjadi di ternate yaitu pemerkosaan yang 

dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandung sendiri yang masih duduk 

dibangku sekolah menengah (SMP) diternate. Kronologinya adalah kejadian 

pertama waktu tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2019 pada saat pelaku 

menyuruh korban untuk dimandikan kemudian pelaku menyuruh korban untuk 

mengosok-gosok seluruh bagian tubuhnya dan menyuruh korban untuk memegang 

penisnya sambil memijat-mijat.  

Kejadian kedua pada saat malam sekitar pukul 12:00 WIT, tanggal dan 

bulan sudah lupa tahun 2019, ketika pada saat itu pelaku masuk dan membuka 

pintu kamar korban kemudian naik diatas tubuh korban dalam keadaan telanjang 

tidak menggunakan celana hanya menggunakan baju kemudian pelaku membuka 

celana panjang korban lalu mengosok-gosokkan alat kelamin pada vagina korban 

dan meremas payudara korban sampai pelaku merasakan indikasi atau 

mengeluarkan air maninya. 

Kejadian ketiga pada saat malam hari waktu, tanggal dan bulan sudah lupa 

tahun 2019, korban sedang tertidur didalam kamarnya kemudian pelaku masuk 

dan membuka baju dan celana korban setelah itu pelaku membuka celananya 

sambil mengosok-gosokkan alat kelaminnya pada vagina korban sambil meremas-

remas payudara korban, Korban menangis dan berusaha melepaskan diri tetapi 

ditahan oleh pelaku, kemudian korban mengatakan kepada pelaku bahwa. “orang 

lain pe papa tara biking dong pe anak seperti bagini” disitu tersangka langsung 

timbul kesadaran dan kemudian menyuruh korban untuk memakai kembali 

celananya. 
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Di duga ketakutan, di tambah pribadinya adalah seorang pendiam dan 

penurut, korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada sepupunya saja ia 

tidak berani menceritakan kepada ibunya, kemudian sepupunya tidak terima 

langsung menceritakan apa yang telah pelaku lakukan kepada korban tak tunggu 

lama ibunya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi (POLSEK) 

pada hari sabtu tanggal 10 oktober 2020 jam 21:00 WIT. 

Berdasarkan perihal dan atau permasalahan  diatas maka penulis tertarik 

dan mengkaji lebih dalam soal Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai 

Korban Pemerkosaan (Studi Kasus Kelurahan Kulaba Tahun 2019). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

di bahas adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran anak sebagai korban pemerkosaan dikelurahan 

kulaba.? 

2. Apa Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

pemerkosaan dikelurahan kulaba.? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui peran anak sebagai korban pemerkosaan 

dikelurahan kulaba. 

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban pemerkosaan dikelurahan kulaba. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta 

kemampuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, tentang 

kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi masukan 

bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan kalangan Penegak hukum, 

terutama perlindungan hukum dalam menangani kasus tentang 

pemerkosaan. 


