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      BAB III 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  

BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

3.1 Perlindungan Hukum berdasarkan Hukum Pidana Umum  atau Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3.1.1.Bagi Anak sebagai Pelaku Perkosaan 

Anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak sebagai korban atau 

pelaku tindak pidana. Sudah selayaknya anak  yang berhadapan dengan hukum 

mendapat perlindungan hukum, baik untuk pelaku maupun korban. Prosedur 

penaganannyapun juga berbeda dengan orang dewasa. Bagi anak sebagai pelaku 

tindak pidana, proses penuntutan, dan hukum acaranya berbeda dengan 

pengadilan orang dewasa. Hukuman bagai anak sebagai pelaku tindak pidana 

adalah setengah dari hukuman orang dewasa yang ada pada KUHP, dan anak 

tidak boleh mendapat hukuman mati.  

Dalam KUHP terdapat pasal pasal yang secara umum telah mengatur 

tentang kejahatan terhadap kesusilaan, mulai dari perbuatan perzinahan, cabul, 

perkosaan, dan melindungi anak dibawah umur dari tindakan kekerasan seksual. 

Bagi anak yang terlibat dalam kasus perkosaan, maka dapat diberlakukan KUHP, 

dan tuntutannya dikurangi dari setengah yang ada pada KUHP 

Dalam aspek hukum di KUHP terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya 

batasan minimun penjatuhan hukuman pada pelaku, hal ini peluang bagi hakim 

untuk menjatuhkan vonis dari harapan yang diharapkan masyarakat. Dengan 

adanya hal ini maka dapat menimbulkan disparitas dalam hal ptusan pemidanaan, 
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misalnya sama sama mengenai kasus perkosaan, tapi terkadan hukuman antara 

satu kasus dan kasus perkosaan yang lain berbeda  

3.1.2 Kejahatan Perkosaan 

a. Macam – macam perkosaan 

Macam – macam perkosaan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma adalah 

sebagai berikut : 

1. Sadistic Rape 

Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak, 

dengan melakukan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh 

korban. 

2. Angea Rape 

Seksualitas yang digunakan untuk melampiaskan perasaan geram dan 

marah, untuk meluapkan prustasi – prustasi, dan kekecewaan atas 

hidupnya.   

3. Dononation Rape 

Perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan 

dan superioritas terhadap korban. 

4. Seduktive Rape 

Perkosaan yang terjadi pada situasi – situasi yang merangsang yang 

tercipta oleh kedua belah pihak.  

5. Victim Precipitatied Rape 

Perkosaan yang terjadi, berlangsung dengan menempatkan korban sebagai 

pencetusnya. 
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6. Exploitation Rape 

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 

hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil 

keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung 

padanya secara ekonomi dan sosial.20

Perbedaan tersebut akan lebih dirasakan adil jika dikaitkan dengan akibat 

yang dialaminya misalnya seorang anak yang berusia 7 tahun yang masih 

perawan, penderitaannya lebih berat dari seorang janda jika diperkosa. 

 

b.Unsur unsur perkosaan 

Pasal 285 KUHP menyebut “wanita”, sebaiknya wanita dibedakan 

berdasarkan umur, fisik maupun status sehingga wanita dapat dibedakan atau 

dikatagorikan sebgai berikut : Wanita belum dewasa yang masih perawan, Wanita 

dewasa yang masih perawan, Wanita yang sudah tidak perawan lagi, Wanita yang 

sedang bersuami. 

21

- 

 

Unsur unsur perkosaan : 

Barang siapa dalam hal ini yaitu memperlihatkan si pelaku adalah manusia, 

identitas barang siapa harus jelas. 

Barang siapa 

- 

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, dengnan kekerasan dimaksudkan, setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Kekerasan 

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

                                                           
20 Laden Marpaung , Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2008, h 46,47 

21 “ibid” h. 50 
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atau ancaman kekerasan tersebut ditunjukan terhadap wanita itu sendiri dan 

tidak memungkinkan baginya untuk menghindarinya 

- 

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan 

dengan kehendak wanita itu. 

Memaksa 

- 

Kalau bukan wanita, maka tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP 

Seorang wanita bersetubuh dengan dia 

- 

Diluar perkawinan berarti bukan dengan istrinya

Diluar perkawinan 

22

 

 

Dalam KUHP terdapat pasal pasal yang mengatur tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan,khususnya pemerokosaan, atau pencabulan mulai dari : 

Pasal 285 KUHP  tentang perkosaan, barang siapa dengan ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita diluar perkawinana untuk bersetubuh.  

Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita yang 

sedang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya.  

Pasal 287 KUHP mengenai persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan yang 

beumur belum 15 tahun, atau jika usianya belum waktunya dikawin. 

Pasal 288 KUHP, mengenai kejahatan kesusilaan dalam perkawinan, tujuan dari 

pasal ini untuk melindungi anak dibawah umur dari pernikahan usia dini. 

 

 

                                                           
22 Laden  Marapaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, 

Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 52 - 53 
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c.Akibat Perkosaan 

Kejahatan asusila, khususnya perkosaan dalam hal ini dapat disebut sebagai 

kejahatan seksual, dalam masyarakat dapat diketahui bahwa terdapat bermacam 

macam kejahatan seksual, namun tidak semua kejahatan seksual itu dilakukan 

dengan cara kekerasan. Ada kejahatan asusila yang dilakukan dengan suka sama 

suka dan melalui transaksi seperti pelacuran. Mengenai kekerasan yang terkait 

dengan hubungan seksual tidak dapat selalu dikatakan sebagai kejahatan bilamana 

ketentuan perundang – undangan tidak atau belum mengaturnya, misalnya 

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, 

dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena tidak diatur oleh 

Undang – Undang. 23

Dengan hambatan dengan kurang profesionalnya penyidik dan hambatan 

administrasi, misal korban melaporkan kejadian yang menimpanya pada malam 

hari, penjaga menerima laporan akan tetapi laporan tersebut baru besok harinya 

 

Wanita korban perkosaan pada umumnya merasa malu sehingga tidak 

melaporkan atau tidak segera melaporkan juga karena perbuatan tersebut 

umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, kecuali perkosaan dilakukan 

secara bersama sama. Kecepatan pelaporan kejadian akan sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan penyidikan dan penuntutan, karena dengan demikian 

pembuktian tidak begitu rumit, apalagi jika korban perkosaan tersebut melaporkan 

sebelum membersihkan diri atau badan dengan demikian semua alat buki dapat 

didapatakan dengan visum et repertum ataupun dengan hasil laboratorium. 

                                                           
23Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual  

(Advokasi Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika Aditama, 2001, h.25, 26 
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dilaporkan kepada atasannya. Dalam hal ini sebaiknya penyidik langsung segera 

mengirimkan korban ke dokter untuk melakukan isum et repertum yang 

selanjutnya dilakukan dengan memeriksa TKP, adakalanya tempat TKP jauh dari 

kota atau sulit transportasi sehinggasemakin mempersulit untuk memeperoleh 

bukti yang cukup.24

Sebagian besar korban perkosaan memilih diam, dan pasrah menerima nasib 

atas hal yang menimpanya dan cenderung tidak melaporkan ke aparat kepolisian. 

Tindakan korban memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya tersebut dapat 

dipahami, karena dimata mereka kalaupun mencoba menuntut keadilan belum 

tentu hukum memihak kepadanya. Pada diri korban sudah tertanam sikap 

kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sjalan untuk 

mentelesaikan masalah melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat, 

selain itu korban juga takut mengungkap ulang kejadian yang menimpanya, dan 

juga adanya kekhawatiran bahwa pihak yang berwajib tidak menyelesaikan secara 

sungguh – sungguh dalam menangani penderitaannya.

 

25

Pada saat tindak perkosaan baru berselang banyak warga  masyarakat yang 

mungkin menyatakan simpati dan menyatakan dukungannya kepada korban, 

tetapi walupun simpati dari masyarakat tetap mengalir kepada korban, namun 

masyarakat yang masih mengagungkan nilai keperawanan, sadar atau tidak akan 

mempengaruhi sikap penerimaan masyarakat pada korban perkosaan. Sebenarnya 

 

                                                           
24  Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2008, h. 56 

25  Abdul Wahid, Muhamad Irfan , Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Advokasi Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika Aditama, 2001, h.76,77 
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terkadang masih dapat ditemui sikap masyarakat yang secara terang  terangan 

menyalahkan korban. Anggapan yang menuduh bahwa perkosaan terjadi karena 

godaan dari korban adalah mitos yang menyesatkan, karena banyak orang yang 

menyatakan bahwa korban perkosaan tidak selalu perempuan cantik, bertubuh 

sintal, dan sebagainya.26

Menurut 

  

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai 

berikut: Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang 

lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau 

hukum yang berlaku melanggar. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa 

perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang 

bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak 

dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. 

Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah  Barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun. Dengan memenuhi unsur unsur sebagai berikut : adanya 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita, bersetubuh di luar 

perkawinan dengan dia (pelaku). 27

Persamaan dari pelecehan seksual dan perkosaan adalah keduanya sama 

sama tidak di inginkan oleh perempuan yang menjadi korban, namun seringkali 

 

                                                           
26Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi Krisis Child Abuse : Kajian Tentang kasus 

Pelanggaran hak anak dan anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus ( children in need 
at special protection) , AUP, 2002, h.157, 158 

 
27 Makalah Perlindungan Korban Perkosaan « Rahmat Illahi Besri (ibel) Blog.htm, oleh 

Khaerudin Agus Mulyadi, diunduh 13 Juni 2012, 10.16 
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perempuan tidak bisa berbuat apa – apa. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas 

pada hal hal yang bersifat fisik, tapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, 

misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan.28

1. Penderitaan psikologis seperti merasa tidak berharga akibat kehilangan 

keperawanan dimata masyarakat, atau pihak pihak terkait dengannya, 

kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tumbuh rasa benci terhadap 

lawan jenis, dan curiga berlebihan terhadap pihak pihak lain yang 

bermaksud baik kepadanya 

 

Akibat perkosaan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

2. Kehamilan yang mungkin terjadi, dimana anak yang dilahirkan tidak 

memiliki kejelasan status secara yuridis maupun norma keagamaan.  

3. Penderitaan fisik, arrtinya akibat perkosaan tersebut menimbulkan luka 

pada korban. 

4. Tumbuh rasa kurang percaya pada penanganan aparat praktisi hukum, 

bilaman kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatianya, 

sedangkan penanganankepada tersangka terkesan kurang sungguh- 

sungguh. 

5. Korban dihadapkan pada posisi tidak lagi merasa berharga dimata 

masyarakat, keluarga, suami, calon suami yang dapat saja terjerumus ke 

dunia prostitusi.29

 

 

                                                           
28 “Ibid “hal 160 

 
29Abdul Wahid, Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual ( 

Advokasi Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika Aditama, 2001, h. 82,83 
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3.2.Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Pidana Khusus   

Negara memberikan komitmen untuk memeberikan perlindungan terhadap 

anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah mengintroduksi Undang – 

Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 

sebagai Tahun Anak Internasioanal. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 

Undang- undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang – 

undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang – 

Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius   

memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun masyarakat 

Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan 

perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak 

tercapai pada tahun 2002, ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang 

lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 

1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat 

(2),  kedua mengenai Undang –undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak30

Anak mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab 

untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Salah satu hak istimewa 

anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Anak dalam penanganan kasus 

hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Perlakuan 

istimewa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin dalam 

 

                                                           
30 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa 

Pemidanaan, PT.Gramedia, Jakarta, 2010,h.42,43 
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instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik UU No. 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM  internasional seperti 

Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB 

Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules) dan Pedoman PBB 

dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (The Riyadh Guidelines). Namun, 

sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih 

berlangsung. Penanganan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum tidak 

jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.31

Dalam hal penanganan pada anak, terkait dengan hukum acara pengadilan 

anak mengacu pada hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain di 

dalamnya. Dengan ini maka KUHAP masih berlaku baik secara teoritik dan 

 

Terdapat perlindungan hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana, hal ini 

diatur dalam Undang – Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan 

Undang – Undang No 23 tahun 2002  tentang Perlindungan Anak dan beberapa 

peraturan terkait tentang prosedur penaganan perkara terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

 

3.2.1.Berdasarkan Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak 

Bagi Pelaku 

                                                           
31 http://syafiie.blogspot.com/2011/04/perlindungan-dan-hak-anak-anak-yang.html, oleh 

M.Syafi’ie diunduh pada 9 Juli 2012, 12.42 
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praktik.32

Proses penyidikan terhadap anak nakal, wajib dirahasiakan. Dalam 

melakukan penyidikan, penyidik memeriksa tersangka dalam suasana 

kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 

kemasyarakatan atau saran dari ahlil pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, 

atau petugas pemasyaraktan lainnya.

 Pada tahap penyidikan berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang No 3 

Tahun 1997 terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang telah 

berpengalaman sebagi penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, 

dan mempunyai minat, perhatian, dedidakasi, dan memahami masalah anak. 

Dalam hal yang dipandang perlu tugas penyidikan dapat dibebankan kepada 

penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

Undang- Undang yang berlaku. 

33

Penangkapan anak nakal untuk keperluan pemeriksaan paling lama satu 

hari.

 Dalam penerapannya hal ini masih belum 

dapat berjalan optimal, dalam hal penyidikan terhadap anak nakal yang 

seharusnya dirahasiakan, tapi tak jarang pula terdapat kasus yang melibatkan anak 

sebagai pelaku pidana yang kasusnya terekspose ke media. Mengenai perlunya 

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, atau ahli kesehatan 

jiwa, ahli agama, hal itu jarang sekali dipergunakan.  

34

                                                           
32 Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia teori, praktek, dan permasalahannya, 

CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, h.27 
 

33 Lihat Pasal 42 

 Berdasarkan Pasal 44 Undang – undang No 3 Tahun 1997 Terkait dengan 

34 Lihat Pasal 43 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus PerkosaanDewi Puteri Jayanti



47 
 

penahanan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan 

hanya berlaku paling lama 20 hari, apabila di perlukan guna kepentingan 

pemeriksaan yang belum selesai atas permintaan penyidik dapat diperpanjang 

oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 10 hari. Dalam jangka waktu 

30 hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada 

penuntut umum. Apabila jangka waktu tersebut berkas perkara belum diserahkan, 

maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.Penahanan terhadap 

anak dilaksanakan di tempat khusus.  Yang dimaksud dengan tempat khusus 

adalah tempat penahan khusus yang diperuntukan bagi anak, yang terpisah dari 

tahanan dewasa.35

Mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang – Undang No 3 Tahun 1997 

ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur 8 

sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah 

mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan 

perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, 

dan sosial anak. 

Tapi adakalanya tersangka anak di tempatkan dengan tahanan 

dewasa, dalam hal ini dikarenakan tempat tahanan bagi anak sudah penuh, 

sehingga anak tersebut untuk sementara ditempatkan pada tahanan dewasa 

36

Berdasarkan Pasal 46, dalam hal penuntutan, penuntut umum berwenang 

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan paling lama 10 hari, 

 

                                                           
35 Penjelasan Undang – Undang No 3 tahun 1997 Pasal 44 ayat 6 

36 Penjelasan Umum Undang- Undang No 3 tahun 1997 
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tapi apabila diperlukan guna kepentingan pemerikaan, maka atas permintaan 

penuntut umum dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri yang berwenang 

paling lama 15 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan 

demi hukum. 

Mengenai kepentingan pemeriksaan hakim berwenang mengeluarkan surat 

perintah penahanan anak yang sedang diperiksa, penahanan paling lama 15 hari, 

dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Apabila 

dalam jangka waktu tersebut hakim belum memberikan putusannya, maka anak 

yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.37 Untuk 

kepentingan pemeriksaan hakim banding berhak melakukan penahanan terhadap 

anak yang diperiksa, dengan jangka waktu 15 hari, dan dapat diperpanjang paling 

lama 30 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut hakim belum memberikan 

putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi 

hukum.38

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang No 3 Tahun 1997 bahwa 

Setiap anak nakal sejak saat di tangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan 

 Berdasarkan Pasal 49 dalam kepentingan pemeriksaan Hakim Kasasi 

berhak melakukan penahanan paling lama 25 hari, dan dapat diperpanjang oleh 

ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari, apabila dalam jangka waktu 

tersebut hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan 

harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

                                                           
37 Lihat Pasal 47 

38 Lihat Pasal 48 
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hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat yang melakukan pengakapan atau penahanan 

wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh 

mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum 

Penasehat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan 

umum, serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan 

berjalan lancar. Dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut 

umum secepatnya membuat surat dakwaan.39

Selama dalam persidangan terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang 

tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemsyarakatan.

Dalam penerapannya tidak semua 

anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan bantuan hukum atau penasehat 

hukum pada tingkat pemeriksaan. 

40 Dalam hal putusan, 

hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemsayarakatan dari 

Pembimbing Kemasyarakatan. Yang dimaksud wajib adalah apabila ketentuan ini 

tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum.41

                                                           
39 Lihat Pasal 54 

40 Lihat Pasal 55 

41 Penjelasan Undang – Undang No 3 tahun 1997 Pasal 59 

Tapi dalam 

pengambilan keputusan hakim cenderung tidak mempertimbangkan laporan dari 

pembimbing kemasyaraakatan.Jika hal itu terjadi maka dapat mengakibatkan 

putusan batal demi hukum. Dalam hal ini perlu koordinasi dan peran akif dari 

pembimbing kemasyarakatan dan majelis hakim dalam pemberian sanksi yang 

tepat bagi anak. 
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Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum 21 tahun di 

pindahkan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari  yang telah mencapai 

umur 21 tahun atau lebih.42

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan 

pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam 

hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang – 

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaanya 

ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi 

anak yang diteapkan oleh Undang – Undang Hukum pidana penjatuhan pidananya 

ditentukan ½  dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan orang dewasa, 

sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak 

diberlakukan terhadap anak.

Pada kenyataannya hal ini belum terlaksana dengan 

baik, justru terkadang masih ada yang usianya sudah diatas 21 tahun tapi tidak 

dipindahkan di lapas dewasa, terdapat pertimbangan – pertimbangan lapas secara 

tersendiri, misalnya jika dianggap masih diperlukan dalam lapas anak tersebut. 

Walaupun ditempatkan disel berbeda dengan yang usianya dibawah 21 tahun, tapi 

hal itu terkesan seolah pilih kasih, karena tidak semua narapidana yang berusia 21 

tahun dipindahkan dilapas dewasa, dan masih ada narapidana yang berusia 21 

tahun yang tetap berada dilapas anak. 

43

                                                           
42 Lihat Pasal 61 

43 Lihat Pasal 26 dan penjelasan umum Undang – Undang No 3 Tahun 1997  
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Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup, tapi putusan 

pengadilan dalam perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak nakal ialah pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan.Terhadap anak nakal 

dapat juga dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan barang– barang terentu, 

dan atau pembayaran ganti rugi.44

Terdapat pidana pengawasan yaitu pidana yang khusus dikenakan untuk 

anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam 

kehidupan sehari – hari dirumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang 

dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

 

Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang No 3 Tahun 1997 , hakim dapat 

menjatuhkan pidana bersyarat, selama menjalani masa pidana bersyarat jaksa 

melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan 

anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. Anak nakal yang 

menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus 

sebagai klien pemasyarakatan, dan anak masih dapat mengikuti pendidikan 

sekolah. 

45

                                                           
44 Lihat Pasal 8, Pasal 23 Undang – Undang No 3 Tahun 1997 

45 Penjelasan Pasal 30 Undang – Undang No 3 Tahun 1997 

 

Tugas pembimbing kemasyarakatan : 
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- Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim 

dalam perkara anak nakal, dengan membuat laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan 

- Membimbing, membantu mengawasi anak nakal yang bersdasarkan 

putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana 

denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau 

anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga 

permasyaraktan.46

Tapi pada penerapannya Undang – Undang No 3 Tahun 1997, belum 

berjalan secara optimal, misalnya hakim dalam mengadili perkara anak pada saat 

sidang masih menggunakan toga, bahkan terkadang juga tidak menggunakan 

pertimbangan dari BAPAS, dan tak jarang anak dikenai upaya paksa berupa 

penahanan.Masih terdapat anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi 

oleh penasehat hukum. Dalam hal tempat penahanan sementara, terkadang anak 

yang masih dalam proses pemeriksaan di lakukan penahanan, kadang kala tempat 

tersebut masih dijadikan satu dengan tempat tahanan orang dewasa. Pada proses 

peyidikan yang membutuhkan waktu lama, sama saja dengan melanggar hak anak 

tersebut, karena si anak kehilangan waktu sekolah, dan bermain. 

 

 

 

 

                                                           
46 Lihat Pasal 34 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 
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3.2.2Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Bagi pelaku : 

Adanya upaya perlindungan hukum, untuk melindungi hak hak anak. 

Perlindungan hukum tersebut terdiri dari perlindungan hukum bagi anak sabagai 

pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana.Anak sebagai pelaku 

dari tindak pidana merupakan klien pemasyarakatan. Warga binaan 

pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien 

pemasyarakatan.47

Perlindungan khusus merupakan kewajiban dari  negara dan pemerintah 

untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

Lingkungan keluarga, pergaulan, dan masyarakat memiliki 

pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Dimana anak dapat sebagai 

pelaku, maupun sebagai korbannya. Anak dibawah umur yang melakukan 

tindakan perkosaan, hukumannya dikurangi ½ dari yang diatur pada KUHP.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

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

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi. 

                                                           
47 Lihat Pasal 1 ayat 4 dan ayat  5 Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Anak  
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alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan atau mental, 

anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran.48

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi 

anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

 

49

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, setiap anak berhak 

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum 

yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

 Berdasarkan 

Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 17 menyebutkan bahwa tiap anak 

berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memeperoleh bantuan hukum, 

membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif.  

50

                                                           
48 Lihat Pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 
 
49 Lihat Pasal 64 
 
50 Lihat Pasal 16 

 Berdasarakan 

Pasal 64 ayat 2 Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak  hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak  sejak 

dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus, 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian 
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jaminan untut mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, 

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi. 

Dalam penerapannya Undang – Undang Perlindungan Anak kurang dapat 

diterapkan secara maksimal, karena terkadang anak sebagai pelaku tindak pidana 

tidak mendapatkan haknya, misalnya saja masih adanya penyiksaan terhadap anak 

didalam proses pemeriksaan, anak tidak didampingi oleh kuasa hukum, kurang 

tersedianya prasarana dan sarana khusus buat anak, adanya pemberitaan yang 

terkadang berlebihan, sehingga menyebabkan labelisasi pada anak tersebut 

Bagi Korban : 

Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi 

korban tindak pidana dapat dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam 

lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas 

melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan 

keslamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, 

dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara.51

                                                           
51 Lihat Pasal 64 

 Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 

18 setiap anak yang menjadi korban atau pelakutindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pada dasarnya korban 

memiliki hak untuk mendapatkan mendapatkan pelayanan akibat penderitaan 

yang dialaminya, hak diperhatikan laporan yang disampaikan, hak untuk 

mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, hak mendapatkan 
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pendamping, penasehat, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaan sebagai pelapor, saksi, korban, hak untu memohon persidangan 

tertutup 52

Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu: perbuatan yang dilarang, 

pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban 

tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus perkosaan,  kedudukan korban 

dalam proses peradilan pidana sebagai saksi korban. Korban justeru dirugikan dan 

 

Dalam hal perkosaan apabila usia pelaku dan korban masih dibawah umur, 

maka diharapkan adanya penegakkan yang tepat oleh aparat penegak hukum. 

Aparat penegak hukum harus benar benar dengan teliti dan cermat malakukan 

penyidikan terkait kasus perkosaan, misalnya dalam hal persetubuhan, apakah 

persetubuhan tersebut ada unsur kekerasannya, atau perbuatan tersebut dilakukan 

atas dasar suka sama suka, yang kemudian di adukan dengan perkosaan. 

Hambatan dalam kasus perkosaan adalah terbatasnya alat bukti. Pada kasus 

perkosaan bukti yang sering digunakan adalah surat Visum, dan keterangan saksi 

atau korban. Tapi terkadang ada kalanya anak yang baru saja mengalami 

perkosaan ia mengalami trauma psikologis, jadi dia tidak sempat berpikir untuk ke 

kantor polisi, atau bercerita ke oarang tuanya atau orang terdekat tentang 

pelecehan yang ia alami, sehingga hal tersebut berpengaruh ke hasil visum. 

Perkosaan dapat menyebabkan penderitaan bagi korban, baik penderitaan psikis, 

fisik,bahkan dapat menyebabkan trauma. 

                                                           
52 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, PT.Raja Gravindo 

Persada, Jakarta, 2011, h.20.22 
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seolah-olah tidak dimanusiakan hanya  penting untuk memberikan keterangan 

tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk 

mendapatkan visum et repertum. Perlindungan korban lebih banyak bersifat 

perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya 

berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama 

ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan inabstrakto secara tidak 

langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini 

tentu tidak memuaskan karena tidak dapat menjadikan pedoman perlindungan 

korban.53

1.Prapenuntutan 

1.1. Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka. 

 

 

3.2.3Ketentuan dalam Instansi 

a. Proses Penanganan Perkara Anak Nakal oleh Kejaksaan Negeri 

Berdasarkan Surat Edaran No B-532/E/11/1995 mengenai petunjuk Teknis 

penuntutan terhadap anak : 

Pada akhir akhir ini, semakin sering terjadi tindak pidana yang pelakunya anak 

anak dibawah umur dan penanganan/ penyelesaiannya berbeda beda satu sama 

latin. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan 

Petunjuk teknis guna melengkapi Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE 

02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 mengenai penuntutan terhadap anak sebagai 

berikut : 

                                                           
53http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/problematika-kasus-perkosaan-

merekontruksi-pikir-ber-visi-korban, oleh Guru Cilik Supanto, diunduh 13 Juni 2012, 10.23 
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2.2. Apabila usia tersangka masih di bawah 16 tahun segera pastikan kepada 

penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti bukti authentik seperti akte 

kelahiran atau akte kenal lahir, data di Sekolah, Kelurahan dan lain lain. 

3.3. Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti 

yang syah maka,dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

a. Melaporkan secara hirarchis tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan 

yang dilanggar dan hal hal yang dipandang perlu. 

b. Apabila tersangka belum berumur 10 tahun pada saat melakukan perbuatan 

tersebut agar Jaksa Peneliti (calon Penuntutan Umum) melakukan pendekatan 

kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberikan 

bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada 

orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu 

dikirimkankeKejaksaan(SE02/JA/6/1989). 

c. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan 

melalui Prosedur penangguhan/pengalihan penahanan. sedangkan kalau masih 

dipandang perlu Untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan 

pada Rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa. 

4.4. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari 

penyelesaian yang berlarut larut 

5.5. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan 

materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Prayuwana (Bispa) setempat. 

6.6. Pendapat Prayuwana (Bispa) benar benar diperhatikan dan dimanfaatkan 

dalam penyelesaian perkara. 
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7.7. Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana 

bersama sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing masing 

terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHAP) 

8.8. Dalam penyerahan tahap kedua supaya Jaksa benarbenar meneliti dan 

mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan 

untuk menahan atau tidak menahan tersangka anak dibawah umur. 

2. Penuntutan. 

1.1. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan 

penyelesaiannya. 

2.2. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kehakiman Nomor : M06-UM.01 06 tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan 

dan Tata Ruang sidang 

3.3. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut : 

a. Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan, supaya 

mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orangtua/ wall 

untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk 

diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada 

organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya 

tanpa, pidana apapun (pasal 45 dan pasal 46 KUHP) atau 

b. Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 

penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan atau 

c. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, 
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agar mempedomani Surat Edam Jaksa Agung R 1. Nomor : SE001/JA/4/1995 

tentang pedoman Tuntutan Pidana. 

Yang dimaksud dengan Prayuwana (Bispa) merupakan yayasan yang 

menangani anak nakal. Dalam yayasan tersebut anak mendapatkan pendidikan 

dan pembinaan agar anak menjadi bertanggung jawab, dan berguna bagi nusa dan 

bangsa. Apabila orang tua, atau walinya sudah tidak sanggup lagi mendidik 

anaknya yang nakal. Orang tua dapat menyerahkan anaknya kepada pemerintah 

atau kepada yayasan swasta yang menangani anak nakal.54

                                                           
54 

 

 

b.Upaya Rehabilitasi oleh LPSK 

Berdasarkan ilmu hukum pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti 

rugi terhadap pihak terpidana, sudah saatnya departement sosial atau dinas sosial 

memikirkan mengenai korban korban kejahatan. Berdasarkan Pasal 98 KUHAP 

apabila ada suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 

pemeriksaan perkara pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka 

hakim ketua dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti rugi kerugian 

keapda perkara pidana itu, permintaan itu hanya dapat diajukan sebelum penuntut 

umum mengajukan tuntutan pidana, dan sebelum hakim menjatuhkan putusan, 

maksud dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah 

supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta 

diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan 

www.hanjuangmultigrafika.blogspot.com,diposting 29 Febuari 2012, diunduh pada  1 
Juli 2012 pukul 23.23 
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, korban 

perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan dan restitusi. Selain 

harusmendapatkan perlindungan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan 

psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan 

untuk  membayar ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban. Anggota 

LPSK Penanggungjawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Lili Pintauli 

Siregar, di Jakarta, Rabu (21/9/2011), menyatakan, LPSK sesuai dengan amanat 

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, memiliki 

kewajiban dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban 

pemerkosaaan, mulai dari perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis. 

Selain pemberian perlindungan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan 

psikis, korban juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan 

untuk memberi ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban. 

Fakta ini menunjukkan posisi perempuan sebagai korban, rentan terhadap 

kejahatan seperti perkosaan dan pencabulan. Kondisi ini diperparah dengan 

rentannya posisi korban terhadap terror, intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum 

dan terisolir dari masyarakat luas.55

 Pers diimbau untuk tidak menyalahkan korban tindak asusila dalam 

pemberitaan. Karena hal itu akan berdampak negatif bagi korban yang telah 

menanggung penderitaan. AnggotaDewanPers Uni Lubis mengingatkan pada 

media tentang pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan "Wartawan 

Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila 

 

                                                           
55  Korban Perkosaan Harus Dapat Perlindungan dan Restitusi - KOMPAS.com, 30 Maret 

2012, jam 13.14 
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dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Selain itu, 

lanjutnya, untuk menjamin privasi, pasal 9 KEJ menyatakan bahwa wartawan 

menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk 

kepentinganpublik. Privasi ini termasuk paling sering dilanggar oleh media dalam 

meliput korban asusila. 

Menurut Komnas Perempuan keengganan korban melaporkan kasusnya 

disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya stigmatisasi dari masyarakat yang 

kadang berujung pada pengusiran korban, budaya menyalahkan, dan tidak adanya 

dukungan keluarga. Bagi korban kejahatan asusila, diliput oleh media --baik 

sebagai korban maupun dituduh menjadi penyebab terjadinya kejahatan-- sama 

dengan harus membongkar masa lalu, aspek pribadi, termasuk kehidupan 

seksualnya. Mengapa media berasumsi bahwa detail kehidupan korban kejahatan 

perkosaan dan gaya hidupnya penting untuk disajikan ke publik.56

                                                           
56 

 Dalam hal ini 

setidaknya media dapat meghargai hak privasi korban, dan ada batasan batasan 

etik yang tidak dapat dilanggar oleh media 
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