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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 

tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.1 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan generasi penerus 

cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi 

pembangunan nasional. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 oleh 

Irma Setyowati Soemitro adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang 

kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar 

baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan 

untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.2 Pengertian anak juga 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang 

                                                           
1 Pasal 28 B ayat (2)  Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Soemitro Irma S, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 16.  



 
 

 
 

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

kandungan.3 

Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak 

yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana karena 

secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan 

takut untuk melapor kepada orang tuanya. Oleh karena itu, perlu adanya 

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. 

Perhatian akan perlunya perlindungan bagi anak4 berawal dari Deklarasi 

Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang dilakukan dalam Universal 

Declaration Of Human Righht tahun 1958. Bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 

20 November 1958 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan 

Declaration of human right of the child (Deklarasi Hak-hak Anak). Sementara itu 

masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders Pada kongres ke-

I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik Prevention of Juvenile Delinquency. 

Pada tahun 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali 

mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi 

Internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak 

Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen 

                                                           
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4 Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986. hlm. 12. 



 
 

 
 

yang meletakkan standar Internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan 

mengikat secara yuridis, inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989 

rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan, pada tahun itu juga naskah akhir 

tersebut diserahkan dengan surat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tanggal 20 November. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali 

Somalia dan Amerika Serikat. 

Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun 

anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan 

pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak 

sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak 

berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan 

lainnya. 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat ditarik pengertian bahwa salah satu 

bentuk hak dasar anak adalah bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.5 

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami 

penderitaan adalah korban. Korban (victim) adalah orang yang secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, berupa kerugian fisik atau mental, 

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 

                                                           
5 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 



 
 

 
 

fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-

masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.6 

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami 

penderitaan dari fisik, psikis, seksual, sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran 

hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, negara.7 

Berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi 

seperti meyodorkan seseorang dengan pisau tumpul Undang-undang itu tidak ditakuti 

oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin hari, semakin maju zaman, maka 

tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya, begitu juga dengan kejahatan 

terhadap anak. 

Arief Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha 

melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.8 Perlindungan anak 

adalah segala usaha dan kegiatan untuk melindungi hak anak yang merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.9 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak 

ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan 

                                                           
6 Muladi, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: Hakekat, 

Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005, 

hlm. 107-108.   
7 Waluyo Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta; Sinar Grafika. 

2004, hlm. 74. 
8 Gosita Arief, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989,  hlm. 52.  
9 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 



 
 

 
 

kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan 

hukum yang berakibat hukum.10 Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi 

kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa 

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan 

anak.11 Adapun undang-undang yang terkait perlindungan anak, antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optinal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.12 Tujuan perlindungan adalah untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

                                                           
10 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak¸disunting oleh Mulyana W. Kusumah, 

Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 23. 
11 Gosita Arief, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm.222. 
12 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 



 
 

 
 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.13 

Kejahatan terhadap anak yang saat ini sering terjadi adalah kejahatan 

pedofilia. Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi 

perkembangan zaman, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk 

menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu 

memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan 

aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah 

umur. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang 

dewasa melalui bujukan halus.14  

Erich Fromm mengidentifikasikan pedophilia adalah penyakit penyimpangan 

seksual yang masuk dalam kategori sadisme. Fromm mengatakan, dengan perilaku 

sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin 

korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuh maka semakin berkuasalah si 

pelaku, “Bentuknya berkisar dari keinginan menyakiti korban, melecehkannya, 

membelenggunya, sanpai dengan memaksa korban sepenuhnya tunduk kepadanya.”15 

                                                           
13 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
14 Sawatri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2005, hlm. 71. 
15 Yuwono Ismantoro Dwi, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm.  44.    



 
 

 
 

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan untuk kasus pedofilia terhadap anak adalah sebagai 

berikut: 

Tahun Jumlah Kasus 

2015 8 kasus 

2016 9 kasus 

2017 (Januari-September) 2 kasus 

Sumber : Komisi Perlindunagn Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota 

Palembang, 2017 

 

Dan menurut data yang diterima oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Daerah 

Palembang untuk kasus pedofilia terhadap anak adalah: 

Tahun Jumlah Kasus 

2017 (Januari-September) 12 kasus 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan  

 

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia 

tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan 

tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana 

pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa persetubuhan, 

perbuatan cabul dan pornografi, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 



 
 

 
 

Perlindungan anak berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi. Pengaturan 

tindak pidana pedofilia di atur dalam: 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

a. Persetubuhan 

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, di mana pihak 

korban adalah anak dibawah umur. 

Pasal 287 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa: 

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar 

pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus 

diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau 

kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk 

dikawin, diancam dengan pidana penajra paling lama 9 

(sembilan) tahun.”  

  

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan memaksakan 

kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang 

dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan 

tanpa kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa 

dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan 

sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan 

tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk 

melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. 

 



 
 

 
 

b. Perbuatan Cabul 

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah 

umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

kehormatan korban. 

Pasal 290 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa: 

“diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 

barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 

umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya 

tidak jelas, yang  bersangkutan belum waktunya untuk 

dikawin.” 

 

Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan: 

“diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 

barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima 

belas) tahun atau atau kalau umurnya tidak jelas yang  

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 

bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.” 

 

Pasal 292 KUHP, menyatakan bahwa: 

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 

lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya, belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun.” 

 

 

 



 
 

 
 

Pasal 293 ayat (1) KUHP, menyatakan: 

“barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 

barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan 

keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan 

seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya, untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul 

dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui 

atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama (5) tahun.” 

 

Pasal 294 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa: 

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, 

anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya 

yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa 

yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya, 

diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.” 

 

 Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang 

dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang 

berhubungan dengan tubuh korban dalam hal meyerang kehormatan 

korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh 

orang dewasa kepada anak di bawak umur. 

c. Pornografi 

Menurut pendapat ahli hukum, pornografi merupakan 

perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang 

melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Memperlihatkan 

gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak di 



 
 

 
 

bawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat 1 KUHP 

yang menyatakan: 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 

atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang 

siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk 

sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, 

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat 

untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada 

seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau 

sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas 

tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah 

diketahuinya.” 

 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

a. Persetubuhan 

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar 

perkawinan dalam hal ini adalah di bawah umur, diatur dalam 

pasal 76D yaitu : 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.”  

 

Dan sanksinya di atur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melangggar 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 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja 



 
 

 
 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

(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). 

 

b. Perbuatan Cabul 

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan yang 

dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan 

korban. Diatur dalam Pasal 76E yaitu: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” 

 

Dan sanksinya di atur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) 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). 

 



 
 

 
 

Kasus pedofilia yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia salah satunya  

adalah kasus pedofilia “Robot Gedek”.16 Siswanto yang diberi julukan “Robot 

Gedek”, telah melakukan sodomi sejumlah anak jalanan dan kemudian 

membunuhnya. Menurut pengakuan dari Robot Gedek sendiri, korbannya tidak 

kurang dari delapan anak jalanan yang berusia berkisar 11-15 tahun. Sodomi dan 

pembunuhan  ini dilakukannya selama dua tahun (1994-1996) di Jakarta dan Jawa 

Tengah (Kroya dan Pekalongan).  

Dalam melakukan aksinya, Robot Gedek selalu mendahuluinya dengan 

melakukan pendekatan kepada anak-anak calon korbannya, yaitu dengan cara 

membujuk korban dengan memberikan uang sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) yang 

pada saat itu pada tahun 1996 uang sebesar seribu rupiah cukup besar bagi anak-anak 

serta mengajak anak-anak calon korban tersebut bermain ding dong. Ding dong 

merupakan game elektronik yang dapat dimainkan jika memasukkan uang logam 

dalam sebuah celah yang disediakan oleh mesin mainan elektronik itu. Setelah 

memberi uang dan bermain ding dong, Robot Gedek mengajak anak-anak calon 

korban ke sebuah tempat yang sepi dan dirasa aman untuk melakukan niatnya untuk 

memuaskan birahinya dengan mensodomi si anak. Tidak hanya untuk mensodomi si 

anak, Robot Gedek juga melakukan pembunuhan dengan menjeratkan tali rafia ke 

leher si korban, mencekik dengan sekuat tenaga hingga si anak kejang-kejang dan 

kemudian meninggal. Robot gedek selalu meninggalkan cirri khas pembunuhannya, 

                                                           
16 Ibid., hlm. 67.  



 
 

 
 

yakni dengan meninggalkan bukti kejahatan dengan cara menyilet perut korbannya. 

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan Robot Gedek adalah Wisnu Ibnu Pranoto, 

Adri Rionaldo P. Simamora, Abdul Rosyid dan ketiga lainnya yang belum dewasa 

dan berjenis kelamin laki-laki. 

Karena perbuatannya Robot Gedek akhirnya diproses secara hukum oleh 

aparat penegak hukum. Robot Gedek terbukti bersalah atas kejahatan pembunuhan 

berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 65 ayat (1) 

KUHPidana Jo. Pasal 340 dari KUHPidana dan orang dewasa yang melakukan 

perbuatan cabul dengan orang sejenis, yang diketahui atau patut diduga belum cukup 

umur, diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 292 KUHPidana, 

menjatuhkan pidana terhadap Robot Gedek dengan pidana mati. 

Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa 

depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak psikologis atau mental anak, seperti 

depresi berat yang dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan 

penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan 

seksual serupa pada masa kanak-kanak. Maka dari itu anak yang menjadi korban 

membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkan dalam skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum terhadap 

Anak Korban Pedofilia di Kota Palembang” 

 



 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pedofilia? 

2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pedofilia di Palembang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan yang dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis norma perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pedofilia 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana pedofilia di Palembang 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pedofilia. 



 
 

 
 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang tindak pidana pedofilia sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai 

wujud pelaksanaan hak-hak anak. 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari 

hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap 

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.17 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum 

itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan 

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum 

                                                           
17 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986, hlm. 125.  



 
 

 
 

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan 

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.18 

 Menurut Satijipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.19  

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.20  

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah 

melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan 

hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula 

untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat.  

Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban dari suatu kejahatan, salah satunya adalah perlindungan 

                                                           
18 Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.  
19 Ibid.  
20 Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan 

Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 31.  



 
 

 
 

hukum  terhadap anak korban kejahatan, melindungi anak dan hak-hak anak agar 

dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada 

perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun 

penelitian dari penulis untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan 

yang terjadi didalam masyarakat. Metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan 

yang akan dicapai oleh seorang peneliti.21 Sehubungan dengan hal tersebut, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tipe Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan 

guna mendapatkan data-data primer guna dianalisis dan digunakan dalam menyusun 

                                                           
21 Soekanto Soerjono, Op.cit, 2010, hlm.5.  



 
 

 
 

pembahasan. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data 

sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier dan didukung dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan.22 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan ini, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan 

yakni metode penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah:23 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang 

ditangani. Pada pendekatan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dengan 

tujuan penelitian dapat di identifikasi bahwa permasalahan pokok yang ada dalam 

suatu penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum.  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Dalam pendekatan penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan 

suatu tinjauan lapangan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan bagaimana 

penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Palembang. 

                                                           
22 Usmawadi. Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan 

Kemahiran Hukum, Palembang: Laboratorium Hukum edisi revisi Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya. 
23 Syamsudin M., Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 58. 



 
 

 
 

3. Jenis Dan Sumber Data 

Bahan sekunder  penelitian.  

Bahan sekunder merupakan bahan yang umumnya telah dalam keadaan siap 

terbuat (ready made). Adapun sumber data yang diterapkan dalam penulisan skripsi 

ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan 

(Field Research) yang digunakan untuk memperoleh data keterangan atau informasi 

yang langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan anak. 

Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 

penentuan yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya 

dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan perlindungan anak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

(Library Research). Bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi yaitu dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yang terdiri atas: 

 

 



 
 

 
 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.24 Bahan hukum primer berupa hasil-

hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, dan literatur-

literatur yang membahas dan berkaitan dengan permasalahan. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder25 seperti, artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan 

permasalahan, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum. 

 

 

 

                                                           
24 Soekanto Soerjono dan Mamuji. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2001,  hlm. 15. 
25 Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta; cetakan ketujuh, PT.Raja Grafindo, 

2003, hlm. 33. 



 
 

 
 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan penelitian ini yaitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan. Sementara sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara 

(purposive proporsional sampling) yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan 

atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili 

populasi terhadap masalah yang sedang diteliti. Sesuai dengan metode pengambilan 

sampel, populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka 

responden/sampel dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:: 

a. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota 

Palembang; 

b. 1 Orang Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan. 

c. 4 orang anak korban tindak pidana pedofilia di Palembang 

 

 



 
 

 
 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode pengumpulan data 

yang dipakai adalah teknik kepustakaan dan teknik studi dokumen26, dimana metode 

ini merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum secara yuridis 

empiris. Teknik studi kepustakaan atau penlitian kepustakaan dan dokumen yang 

menelaah bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang berkaitan dengan 

Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dan studi lapangan yang 

dilakukan memperoleh data primer dengan cara wawancara. 

 

7. Analisis Data  

Analisis data merupakan sebagai upaya pengolahan, manipulasi, 

pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap 

masalah yang sedang diteliti.27 Analisa kualitatif metode yang digunakan penulis 

untuk mencari memberikan data yang ada dan menilainya serta menganalisa 

masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan judul dari penulis yaitu 

perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dan memberikan kontribusi 

berupa solusi untuk mengatasi semua permasalahan dari tulisan penulis. 

 

 

 

                                                           
26 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 103. 
27 Didi Tahayudin, Metodologi Penelitian, Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998, hlm.173. 



 
 

 
 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses 

analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan 

pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang 

bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya 

dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran..28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28  Sugono Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 

hlm. 112. 
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