
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkrmbang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 

itu kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati sebagi kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup manusia
1
. 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan 

perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan 

suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak 

yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, 

pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat 

bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus 

cita-cita bangsa
2
. 

Anak dan perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, 

mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan
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bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak 

lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan 

memeliharanya. Perlindungan terhadapanak dan perempuan ini masih menjadi 

tanggungjawab berbagai pihak yaitu keluarganya, masyarakat dan juga negara. 

Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan khusus terhadap seorang anak juga 

dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yatiu 

terutama perkembangan kewajibannya
3
. 

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan 

sumber daya manusia yang sangat menetukan kejayaan sebuah bangsa, semakin 

baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang 

melindungi mereka hinga menjadi dewasa, maka akan menentukan tingkat 

produktivitas dan daya saing SDM Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia 

dan menentukan eksistensi bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan 

kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat 

permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat 

penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang 1945 

menyatakan bahwa :“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
4
. 

Ketentuan Undang-undang tahun 1945 tersebut kemudian dapat dijabarkan 

berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
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tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak. Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 

angka(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-

praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan 

melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih 

banyak diabaikan
5
. 

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah 

sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan 

terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah 

sebagai berikut: 

a) Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan 

peningkatan kesejahteraan anak. 

b) Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan 

terhadap anak korban kejahatan. 

c) Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan 

terhadap anak korban kejahatan
6
. 

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu 

untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. 
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Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya 

dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. 

Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak 

merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajibana anak secara manusiawi. 

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata 

belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. 

Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan 

hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-

Undang Nomer 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), 

bahwa anak sebagai korban mendapatkan: 

1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga 

2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa 

untuk menghindari labelisasi 

3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik 

fisik, mental, maupun sosial 

4) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara 

Perlindungan anak dalam suatu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, 

merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara yang 

bersangkutan, oleh karena itu upaya untuk mengusahakan perlindungan anak 

merupakan kewajiban bersama baik pemerintah maupun setiap anggota 

masyarakat terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah diubah dengan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7
. 

Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik 

melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial, merupakan 

bagian kebijakan hukum. Perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini 

dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menjadikan perempuan sulit 

mengakses keadilan. Elastisitas hukum Islam sangat adaptasi dengan dinamika 

perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang 

lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan dari 

penetapan Hukum Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat 

manusia. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual 

berhubungan dengan kemaslahatan invidividual korban
8
. 

Undang-undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin 

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

berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kekerasan seksual 

terdapat pada Pasal 81 : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 
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(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah)
9
. 

 

Kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak diatur dalam Pasal 76 D 

jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 76 D 

 

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain”. 

Pasal 81 ayat (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)
10

. 

 

Maraknya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak 

mengalami peningkatan yang cukup besar pada beberapa tahun kebelakang, di 

Indonesia angka kekerasan seksual pada anak tergolong tinggi. Akan tetapi pada 

tahun 2015 setelah adanya wacana hukuman kebiri membawa dampak positif 

pada penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak. Wacana hukuman kebiri 

sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual anak dapat menjadikan titik 

jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga terjadi penurunan 

seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1. 

Pengaduan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di KPAI 

Kekerasan Seksual Pada anak 2011-2016 

Tahun Jumlah 

2011 216 

2012 412 

2013 343 

2014 656 

2015 218 

2016 156 

Total 2001 

Sumber :https://www.kemenpppa.go.id
11

 

Data tabel tersebut jelas menggambarkan tingginya angka kekerasan sekual 

terhadap anak, beriringan dengan adanya wacana hukuman kebiri bagi pelaku 

kekerasan sekual meiliki efek yang cukup positif pada data jumlah kekerasan 

seksual pada anak. Tingginya kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di 

Purbalingga. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2007 Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga Melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 411.4/121 

tahun 2007 tentang pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak 

Kekerasan Terhadap Permpuan dan Anak mendirikan PPT HARAPAN untuk 

menanggulangi/menekan angka kekerasan seksual di Kabupaten Purbalingga. 

Data tabel yang berada di KPAI berbeda dengan jumlah data tabel di 

Purbalingga yang justru angka kekerasan seksual paling tinggi pada tahun 2016 
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yang tentunya sudah adanya wacana ancaman kebiri yang beredar di masyarakat, 

data tabel dapat di lihat di bawah ini :  

 

Tabel 2. 

Kekerasan Seksual di Purbalingga 2014-2017 

Tahun 
Korban 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2014 0 7 7 

2015 1 5 6 

2016 16 29 45 

2017 0 17 17 

Jumlah Keseluruhan 75 

Sumber :PPT HARAPAN Purbalingga 

Data tabel yang terdapat di PPT HARAPAN jelas menggambarkan angka 

kekerasan seksual yang tinggi pada tahun 2016 yang menjadi titik balik dari fakta 

yang berada pada data tabel KPAI membuat hal tersebut terjadi di Kabupaten 

Purbalingga. 

Berdasarkan perubahan dari Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 

411.4/121 tahun 2007 tentang pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu 

Korban Tindak Kekerasan Terhadap Permpuan dan Anak mendirikan PPT 

HARAPAN untuk menanggulangi/menekan angka kekerasan seksual di 

Kabupaten Purbalingga. Telah mengalami beberapa kali perubahan yang saat ini 

telah diterapkan sebagai peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak bahwa Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak PPT HARAPAN 

(Pusat Pelayanan Terpadu Hapus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan) 
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adalah lembaga yang bertugas melakukan penanganan dan perlindungan terhadap 

korban kekerasan berbasis gender dan anak. Lembaga ini tidak hanya melakukan 

advokasi terhadap wanita dan anak sebagai korban atau saksi, tetapi juga terhadap 

anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. (PPT HARAPAN) 

di wilayah Purbalingga merupakan lembaga yang turut serta menangani dan 

mendamping anak sebagai pelaku. Hal ini dilatar belakangi karena anak sebagai 

pelaku tindak pidana merupakan korban. Anak yang melakukan tindak pidana 

adalah korban dari lemahnya peran keluarga, lingkungan yang buruk, keadaan 

ekonomi, dan kurangnya pendidikan. 

Dari latar belakng tersebut di atas maka tertarik untuk mengadakan 

penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Peran PPT HARAPAN 

Terhadap Perlindungan Anak yang Menjadi Korban  Kekerasan Seksual di 

Kabupaten Purbalingga”. 

 

B. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana menganalisis peran PPT HARAPAN terhadap perlindungan 

korban kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Purbalingga? 

b. Apa hambatan PPT HARAPAN terhadap perlindungan korban kekerasan 

seksual terhadap anak di Kabupaten Purbalingga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis peran PPT HARAPAN dalam perlindungan 

korban kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Purbalingga. 
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2. Mengetahui Hambatan PPT HARAPAN dalam perlindungan kekrasan 

seksual terhadap anak di Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai peran PPT HARAPAN Kabupaten 

Purbalingga dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagi korban 

kekerasaan seksual, dan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum 

terhadap anak sebagi korban kekerasaan seksual. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh PPT HARAPAN 

Kabupaten Purbalingga serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis 

dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam 

menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana kesusilaan oleh PPT HARAPAN Kabupaten Purbalingga.

Peran Ppt (Pusat Pelayanan Terpadu)…, Fika Zulfikar Faozi, Fakultas Hukum UMP, 2018




