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Ancaman  Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

 
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap 
anak di Kantor Presiden, (9/1). Dalam kesempatan itu Presiden memperihatinkan kasus 
kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Presiden meminta agar prioritas aksi 
pencegahan kekerasan pada anak melibatkan keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Pertanyaan 
yang muncul, mengapa anak rentan menjadi korban? Adakah keluarga dapat menjadi ancaman 
bagi anak?  

Penulis memfokuskan paparan ini dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak. Fakta 
mengejutkan disampaikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu, sekitar 37 
persen pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari keluarga inti ( 7 Januari 2020).  

Mengapa anak menjadi korban? Usia anak memang rentan menjadi korban kejahatan. Anak-anak 
lebih mudah diarahkan. Mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan 
dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor yang membuat kekerasan anak menjadi tinggi 
salah satunya disebabkan oleh paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini 
menggambarkan seolah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena dianggap hak milik orang 
tua yang didik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.  

Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk apapun yang dapat menimbulkan trauma 
bagi korban, terutama anak-anak. Misal, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan 
aktivitas seksual (terlepas hasilnya), memberikan paparan yang senonoh dari alat kelamin untuk 
anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, 
kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti 
pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-
seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi 
anak (Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M (1993)). 

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak. 
Bahkan pada tahun 2016, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 
untuk merespon maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan menambah ancaman 
pidana menjadi paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup, atau hukuman mati terhadap 
pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  Ini termasuk hukuman tambahan lain yang melahirkan 
kontroversi, antara lain pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi 
elektronik.  

Selain itu, salah satu prioritas pemerinah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah melindungi anak dengan melaksanakan gerakan 
nasional perlindungan anak, pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku, anak korban, dan saksi 
tindak kekerasan. Sejak beberapa tahun lalu juga tengah disusun Peraturan Presiden tentang 
Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, yang hingga saat ini belum disahkan oleh 
Presiden. 
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Namun dalam praktek upaya negara dalam melindungi anak ini masih mengalami ujian. Misal, 
pemberian grasi terpidana kasus kekerasan seksual siswa Jakarta International School (JIS), 
pembebasan pelaku pemerkosaan anak yang dialami Joni dan Jeni (nama samaran) di PN 
Cibinong pada Maret lalu yang dianulir Mahkamah Agung, hingga tersendatnya proses hukum 
terduga oknum pegawai kejaksaan di Batam dan Pontianak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan 
publik terhadap komitmen negara melindungi anak.  

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak ini salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya 
permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK. Pada 2016 jumlah korban yang mengajukan 
permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang di 2017 dan kembali naik menjadi 
149 korban di 2018. Pada 2019 hingga bulan Juni terdapat 231 korban. Angka ini masih masih 
berupa gambaran puncak gunung es.  

Berdasarkan wilayah korban yang mengajukan permohonan perlindungan, LPSK mencatat di 
tahun 2019, terdapat 24 provinsi asal permohonan. Jawa Barat menempati uratan teratas dengan 
57 korban, diikuti DKI Jakarta 41 korban, Sumatera Utara 38 korban, Kalimantan Timur 20 
korban, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 12 korban. Jumlah korban berdasarkan 
wilayah ini tentu tidak mempresentasikan intensitas kekerasan seksual terhadap anak di wilayah 
tersebut. Bisa jadi banyak korban yang tidak mengajukan permohonan ke LPSK namun hanya 
melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, bahkan terbuka kemungkinan korban/keluarganya 
tidak melaporkan kekerasan seksual tersebut kepada polisi dengan alasan menjaga nama baik 
kelurga dari stigma negatif di masyarakat.  

Dari 27 provinsi tersebut di atas tercatat sebanyak 231 anak menjadi korban kekerasan seksual. 
Anak yang menjadi korban ini umurnya variatif, 10 korban di antaranya masih berusia balita, 
sementara selebihnya berusia di atas 6 hingga 18 tahun. Bila merujuk kepada jenis kelamin 
angka korban anak perempuan jauh lebih tinggi yaitu 174 anak, sisanya anak laki-laki.  

Efek kekerasan seksual terhadap anak cukup beragam, antara lain depresi, gangguan stres 
pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa 
dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota 
keluarga adalah bentuk inses, dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma 
psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. 

Siapa Pelaku? Fakta lain yang mengemuka dari profil pelaku yang di indentifikasi LPSK, yaitu, 
80% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban. Bahkan 37% pelaku yang 
dikenal itu adalah keluarga inti korban. Sementara dari orang yang tidak dikenal hanya sekitar 
20% pelaku. Sebuah studi pada tahun 2006-2007 dengan fokus salah satu negara bagian Amerika 
Serikat, yakni Idaho menemukan bahwa dari 430 kasus, terdapat dari pelaku kejahatan seksual 
terhadap anak dikenal oleh korban (kenalan 46% atau kerabat 36%). Artinya pontensi anak 
menjadi korban bukan berasal dari orang yang tidak dikenalnya, tapi malah sebaliknya.  

Fakta ini juga dapat kita temukan di Indonesia. Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di 
LPSK menunjukkan pelaku kekerasan seksual diantaranya adalah: ayah kandung/tiri/angkat, 
kakek kandung/tiri, Saudara kandung, paman/sepupu, guru, tetangga, teman bermain, pacar, 
pemuka agama  dan orang tidak dikenal.  
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Ada beragam modus yang digunakan pelaku, yang baru ini diungkap oleh Bareskrim Polri yaitu, 
grooming. Pelaku dengan modus grooming ini menggunakan akun palsu sebagai orang yang 
dikenal oleh korban yang kemudian meminta korban untuk mengirim foto/video dengan pose 
yang tidak wajar. Pelaku yang dikenal korban secara umum melakukan tipu daya seperti, 
mengajak korban bermain di kamar, meminta pijit, mempertontonkan video porno, memberi 
uang jajan, memberikan minuman keras, atau berdalih memberikan ilmu kebatinan.   

Sementara beberapa pelaku dari kalangan keluarga inti biasanya memanfaatkan kesempatan saat 
memandikan korban, bermain dengan korban atau memerintahkan korban untuk memegang 
kemaluan pelaku. Pada kondisi tertentu pelaku juga menfaatkan keterbelakangan mental yang 
dialami oleh korban.  

Beberapa situasi juga dapat memicu terjadi kekerasan seksual terhadap anak sekali pun pelaku 
sebenarnya punya kecenderungan seksual yang wajar sebelumnya. Misal, pada keluarga miskin 
yang tidak memiliki ruang privat, dimana semua aktifitas dapat terlihat oleh yang lainnya dapat 
memicu terjadinya kekerasan seksual. Keretakan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu 
pelaku memanfaatkan korban untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Di beberapa kasus terdapat 
temuan bahwa kekerasan seksual terhadap anak oleh bapak bahkan atas sepengetahuan ibunya. 
Ironisnya bahkan terjadi hubungan seksual bertiga (threesome).  

Di sisi lain,  prevalensi pelecehan seksual anak-anak oleh orang tua sulit untuk dinilai karena 
kerahasiaan dan privasi. Seringkali peristiwa itu terjadi di dalam rumah, maka tidak ada orang 
yang melaporkan. Ini menjadi persoalan tersendiri, karena polisi baru dapat bertindak bila ada 
laporan.  

Relasi kuasa antara orang tua dan anak, guru dan murid, jemaat dan pemuka agama juga kerap 
dimanfaatkan pelaku untuk mengendalikan anak mengikuti kemauannya. Temuan yang sama 
dari semua pelaku ialah mereka terbiasa mengkonsumsi konten pornografi di dunia maya.  

Asosiasi Psikiater Amerika (1999) menyatakan bahwa seseorang dewasa yang terlibat aktivitas 
seksual dengan anak selain merupakan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa 
dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial. Bila meminjan istilah Paus 
Yohanes Paulus II, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan adalah graviora delicta 
yang berarti kejahatan yang paling serius (Hiariej, 2019).  

Namun, kekerasan seksual tak selalu mulus dalam proses hukum. Pada tindak pidana perbuatan 
cabul, misal anak disuruh melakukan oral sek oleh pelaku, tentu sulit bagi korban untuk 
membuktikan terjadi tindak pidana itu bila penyidik mensyaratkan adanya bukti dan saksi. 
Karena umumnya tindak pidana asusila terjadi tidak tempat tertutup dan tindak pidana 
pencabulan kerap tidak meninggalkan sejak secara fisik. Hukum pidana kita kita hanya mengenal 
tindak persetubuhan terhadap apabila korbannya perempuan, tapi bila korban laki-laki yang 
mengalami sodomi sekalipun katagorinya tindak pidananya hanya pencabulan bukan 
pemerkosaan. Hal ini berbeda dengan penerapan hukum di Inggris di mana Reynhard Sinaga 
dipidana pemerkosaan karena mensodomi korban prianya.  
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Dengan gambaran ini, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pemerintah menerapkan sanksi yang 
lebih keras kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya diikuti dengan beberapa 
langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan 
kampenye di media massa dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat guna mencegah terjadinya  kekerasan seksual terhadap anak.  

Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini 
(TK/SD-SMA) agar anak-anak tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh 
orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi 
dan Informatika dan Polri dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap 
konten-konten pornografi di dunia maya.  

Dalam konteks penindakan, ada baiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat 
regulasi yang mewajibkan pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi kepada polisi 
atas dugaan kekerasan terhadap anak. Serta memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan 
seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan 
bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapida terorisme, korupsi dan narkotika.   

Tidak diberikan hak-hak narapidana tersebut dengan pertimbangan pelaku memiliki potensi 
mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari. Satu studi menemukan bahwa 42% dari 
pelanggar kembali merasa terhina (baik kejahatan seks, kejahatan kekerasan, atau keduanya) 
setelah mereka dibebaskan. Resiko untuk untuk melakukan kejahatan itu kembali tersebut 
tertinggi dalam 6 tahun pertama setelah di bebaskan, tapi terus menjadi signifikan bahkan 10-31 
tahun kemudian, dengan 23% yang bersalah selama ini (Hanson RK, Steffy RA, Gauthier R 
(1993). 

Di wilayah domestik, orang tua harus harus membangun hubungan yang harmonis dalam 
keluarga serta mengenalkan organ-organ anak yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang 
lain. Termasuk mendidik anak untuk ‘melawan’ bila mengalami tindak kekerasan terhadapnya. 
Orang tua juga harus bijak dalam memberikan telepon seluler kepada anak agar tidak terpapar 
konten pornografi.  

Kita harus sama menyadari, penderitaan anak akibat kekerasan seksual biasanya membutuhkan 
penyembuhan yang lama, dan seringkali meninggalkan luka yang tak terhapus.  

 

Edwin Partogi Pasaribu, S.H, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Tulisan ini pernah dimuat Koran Tempo, 27 Januari 2020 

	


