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ABSTRAK 

 Kejahahatan seksual merupakan fenomena yang sudah berlangsung sejak 

lama. Kejahatan seksual tidak hanya menelan korban perempuan dewasa tetapi 

juga anak-anak yang memiliki usia belia. Anak sebagai korban kejahatan seksual 

sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan. Perlindungan meliputi kegiatan 

yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang dapat 

membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Pemerintah secara substansial 

telah memberikan cakupan hak atau perlindungan tersebut melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa 

putusan terkait kasus kejahatan seksual ditemukan di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, yaitu Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Yk dan Nomor 

8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.YyK. Hal ini menandakan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta pernah mengadili kasus tersebut. Dari sinilah, penyusun tertarik untuk 

meneliti apakah pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban 

kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah terpenuhi sesuai 

dengan undang-undang tersebut. 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library 

research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam pemecahan 

permasalahannya, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis 

dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada undang-

undang terkait perlindungan anak dan data-data yang ditemukan di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlakuan terhadap 

anak sebagai korban kejahatan seksual selama proses persidangan hingga 

keluarnya putusan merupakan wujud dari perlindungan hukum yang dilaksanakan 

oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka memenuhi hak-haknya. Bentuk 

perlakuan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 

adalah pemberian pendampingan pada anak selama proses pemeriksaan di 

persidangan, yaitu bekerja sama dengan Rifka Annisa. Selain itu, setelah 

keluarnya putusan, PN Yogyakarta berupaya memenuhi hak-hak lainnya, seperti 

pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai agama, rehabilitasi 

sosial serta pendampingan psikososial bekerja sama dengan Balai Perlindungan 

dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta melalui rujukan Rifka 

Annisa. Ada pun hak-hak korban yang belum terpenuhi sesuai UU Perlindungan 

Anak adalah edukasi tentang nilai kesusilaan dan hak atas restitusi dalam putusan. 

 

Kata kunci: kejahatan seksual, perlindungan anak, hak korban. 



 

iii 

 

HAL  AMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

  



 

iv 

 

HALAMAN PENGE  SAHAN 

  



 

v 

 

SURAT PERNY ATAAN KEASLIAN 

 
 

  



 

vi 

 

MOTTO 

 

“Memang Bukan yang Sempurna, tapi Berusaha Menjadi yang Terbaik.”  



 

vii 

 

 

 HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya tercinta, Bapak 

Rusmiyanto, Ibu Mursinah, Bapak Ladiyo dan Ibu Ripmiati, serta calon suami 

saya Dhian Hermansyah tidak lupa seluruh kerabat dan sahabat yang tiada 

henti memberi dukungan, doa dan kasih sayang kepada saya. 

 

  



 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

األنبياء والمرسلين الحمد هلل رب العا لمين والصالة والسالم على أشرف 

 و على أله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penyusun haturkan kepada Allah 

SWT atas segala rahmat terutama nikmat kesehatan yang diberikan-Nya, sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN 

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL  

(STUDI PUTUSAN NOMOR 115/PID.SUS/2014/PN.YK DAN NOMOR 

8/PID.SUS-ANAK/2015/PN.YYK)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para 

sahabatnya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum. 

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa dan dukungan dari 

berbagai pihak, baik secara moril mau pun materil. Oleh sebab itu, penulis juga 

menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib., S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaliga Yogyakarta beserta jajarannya. 

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



 

ix 

 

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan 

bimbingan dan dukungan dengan sangat baik kepada penyusun. 

5. Bapak  Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 

Bidang ADUM, Perencanaan dan Keuangan sekaligus Dosen Pembimbing 

Skripsi (DPS) yang selalu memberikan kemudahan, arahan dan masukan 

dengan begitu sabar pada penyusun, juga tiada henti memotivasi untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Bapak Gilang Kresnanda 

Annas, S.H., M.H. selaku Dosen yang turut membimbing, memberi arahan 

pada penyusun dalam pengerjaan skripsi, serta seluruh Dosen yang selama ini 

telah membagikan ilmu dan pengalamannya, memberikan do’a dan dorongan 

semangat, serta motivasi-motivasi hebat didalam mau pun di luar proses 

perkuliahan. 

7. Bapak Raden Sunarya selaku salah satu Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu 

Hukum dan seluruh  Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dengan baik dalam hal 

penyelesaian administrasi selama ini. 

8. Bapak Rusmiyanto dan Ibu Mursinah selaku orang tua penyusun yang selalu 

sabar merawat dan membesarkan penyusun hingga saat ini dengan sangat 

baik, selalu menunjukkan kasih sayangnya tiap hari, tiada bosan mendo’akan 

juga memberi arahan, bimbingan dan dorongan semangat untuk bisa menjadi 



 

x 

 

orang yang bermanfaat dan lebih baik lagi. Ucapan terima kasih juga 

penyusun sampaikan kepada Bapak Ladiyo dan Ibu Ripmiati yang juga 

merupakan orang tua penyusun, selama ini telah memberikan nasihat, 

dukungan, perhatian serta kasih sayangnya. 

9. Mas Dhian Hermansyah A.Md.Par selaku calon suami yang mau menerima 

penyusun apa adanya, kurang maupun lebihnya. Selalu siap siaga menemani 

dalam pengerjaan skripsi hingga penyelesaian administrasi, tidak henti 

memotivasi juga mengasihi. 

10. Keluarga besar di Gowok, Demangan, Wonosari juga kerabat lainnya: 

simbah; pakde; budhe; om; bulek; dan sepupu yang selalu menguatkan dan 

memberikan dorongan serta do’a. 

11. Kumila Karomatuts Tsulasa’i, Nida Karimah dan Herlina, serta segenap 

keluarga Bani Subli selaku sahabat seperjuangan yang selalu ada ketika suka 

maupun duka, menghibur ketika penyusun sedang sedih dan galau, menolong 

ketika penyusun mengalami kesusahan selama lebih dari 3,5 tahun ini. 

12. Nova Syam Aliffah, Nur Lathifah dan Rui Leta Fausta selaku sahabat yang 

selalu setia menjadi tempat untuk curhat, selalu ada apa pun kondisinya. 

Tidak lupa, Ama dan Ayun yang juga telah memberikan dorongan semangat. 

13. Segenap keluarga besar organisasi RISMA, IMM RT 07 dan KPS serta 

komunitas GenBI yang telah memberikan kesempatan pada penyusun untuk 

menimba ilmu dan mendapatkan manfaat serta pengalaman berharga selama 

berproses di dalamnya. 



 

xi 

 

14. Keluarga besar Ilmu Hukum terutama angkatan 2016 dan seluruh teman-

teman KKN Tematik Biogas 2019 serta mantan rekan kerja Diana Cafemart, 

yang tidak bisa penyusun sebutkan persatu-satu. 

15. Mas Andika Bintang Mahardhika S.H. dan Handika Ahmad Wijaya S.H. 

selaku teman penyusun yang tidak bosan membantu dan memberikan solusi 

selama pengerjaan skripsi. 

16. Ibu Nenden, Ibu Dian, Bapak Eko dan Bapak Anin selaku karyawan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, juga Ibu Surantini dan Ibu Yati selaku 

karyawan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 

Yogyakarta, serta Mas Triantono dan Mas Roni selaku konsultan di Rifka 

Annisa yang turut membantu penyelesaian skripsi dengan memberi 

kemudahan dalam mencari data-data di lapangan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata ‘sempurna’. Oleh 

karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan segala bentuk saran dan 

kritik yang membangun dari seluruh pihak demi perbaikan ke depan. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 

Yogyakarta, 13 Januari 2020 

      Penyusun 

 

     Rosma Murdanisa 

 

  



 

xii 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i 
ABSTRAK .............................................................................................................. ii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iv 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN................................................................... v 

MOTTO ................................................................................................................. vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................... 6 

D. Telaah Pustaka ............................................................................................... 6 

E. Kerangka Teoritik .......................................................................................... 9 

F. Metode Penelitian ........................................................................................ 14 

G. Sistematika Pembahasan .............................................................................. 17 

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ............................... 19 

A. Definisi Anak ............................................................................................... 19 

B. Pengertian Hukum Perlindungan Anak ....................................................... 21 

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak .......................................................... 23 

D. Hak-Hak Anak ............................................................................................. 24 

BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 

KEJAHATAN SEKSUAL ...................................................................... 32 

 Korban Kejahatan ........................................................................................ 32 

1. Pengertian Korban Kejahatan ................................................................. 32 

2. Asas Perlindungan Korban ..................................................................... 35 

3. Tujuan Perlindungan Korban .................................................................. 37 

4. Hak-Hak Korban ..................................................................................... 37 



 

xiii 

 

5. Jenis-jenis Korban Kejahatan ................................................................. 41 

B. Kejahatan Seksual ........................................................................................ 43 

1. Pengertian Kejahatan Seksual ................................................................. 43 

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual ......................................................... 44 

3. Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual ..................................................... 47 

4. Akibat Kejahatan Seksual ....................................................................... 49 

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual 50 

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN 

KEJAHATAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI 

YOGYAKARTA .................................................................................... 54 

A. Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta ....................................................................................... 54 

1. Proses Persidangan .................................................................................... 54 

2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta .................................................... 58 

3. Setelah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ........................................ 63 

B. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan 

Seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta Sesuai Undang-Undang 

Perlindungan Anak ...................................................................................... 71 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 80 

 Kesimpulan .................................................................................................. 80 

 Saran ............................................................................................................ 81 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 83 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

  



 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 ...................................................................................................................60 

Tabel 2 ...................................................................................................................64 

Tabel 3 ...................................................................................................................73 

Tabel 4 ...................................................................................................................75 

 

  



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan seksual merupakan fenomena yang sebenarnya sudah 

berlangsung lama. Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia telah 

menyatakan Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual. Pada tanggal 25 

Mei 2016, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dan 

mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (atau lebih dikenal dalam 

media massa sebagai Perppu Kebiri).1 

Perppu Kebiri tersebut telah sah ditetapkan sebagai bentuk keprihatinan 

Pemerintah Republik Indonesia atas maraknya kasus kejahatan seksual yang 

seolah-olah menjadi penyakit yang sukar untuk disembuhkan, sebab kejahatan 

seksual tidak hanya menelan korban perempuan dewasa tetapi juga anak-anak 

yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) maupun usia dibawahnya. 

Tidak sedikit masyarakat yang bersimpati dengan kasus kejahatan seksual 

pada anak yang semakin meningkat pada masa sekarang ini, salah satunya 

dibuktikan dengan banyaknya kontribusi berupa tulisan-tulisan (artikel, disertasi, 

                                                 
 1 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), hlm. v. 
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tesis, skripsi dan lain sebagainya) atau penelitian yang mengangkat tema terkait 

perlindungan hak anak korban kejahatan seksual. 

Hakikatnya anak merupakan amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha 

Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pelindungan hukum dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.2 

Secara umum, Pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa 

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua 

atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. Pasal 15 UU Perlindungan Anak juga menggariskan bahwa 

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan:3 

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

                                                 
      2 Ibid., hlm. 90. 

 

      3 Pasal 15 dan 20, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 
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5. Pelibatan dalam peperangan; dan 

6. Kejahatan seksual. 

       Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya 

dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum 

dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang 

dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan 

hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan anak setelah 

anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang 

bersifat represif.4 

       Peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Bagi korban yang masih 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan/atau pelaku yang juga 

masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). 

Revisi terhadap UU Perlindungan Anak dalam perkembangan terbaru, salah 

satunya adalah dengan membentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5 

                                                 
4 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), hlm. 89. 

 
5 Ibid., hlm. 96-97. 
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       Penerapan upaya represif terhadap kejahatan seksual yang melibatkan 

anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip perlindungan hukum terhadap anak 

harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on 

the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).6 

       Anak sebagai korban kejahatan seksual sudah sepantasnya mendapatkan 

hak-hak atau perlindungan-perlindungan khusus baginya. Pemerintah secara 

substansial telah memberikan cakupan hak tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang ada dalam Pasal 69A. 

       UU No. 35 Tahun 2014 juga telah menjelaskan bahwa setiap anak yang 

menjadi korban salah satunya kejahatan seksual, berhak untuk mengajukan ke 

pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku 

kejahatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, 

Restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban, juga diatur lebih lanjut didalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

       Tercatat sepanjang 2017 terdapat lebih dari 200 kasus kekerasan seksual 

yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kekerasan pada istri 

                                                 
6 Ibid., hlm. 94-95. 
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sangat turun, sedangkan kekerasan pada pada anak-anak usia 0-18 tahun 

meningkat. Bahkan kekerasan seksual paling muda menimpa anak-anak usia 4 

tahun. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota 

Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun seusai acara Peringatan Hari Anti Kekerasan 

di Ruang Pandawa Balaikota, Rabu (28/11/2018).7 

 Beberapa putusan terkait kasus kejahatan seksual ditemukan di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta, yaitu Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Yk dan Nomor 

8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.YyK. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri 

Yogyakarta pernah mengadili kasus-kasus tentang kejahatan seksual. Dari sinilah, 

penyusun tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan perlindungan terhadap anak 

sebagai korban kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah 

terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun 

mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok 

permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan 

seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta? 

2. Apakah perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Anak? 

                                                 
7 http://www.google.nl/amp/s/jogja/2018/11/28/kekerasan-seksual-anak-dengan-anak-di-

kota-yogyakarta-tinggi, akses tanggal 3 Oktober 2019, pukul 14:58 WIB. 

 

http://www.google.nl/amp/s/jogja/2018/11/28/kekerasan-seksual-anak-dengan-anak-di-kota-yogyakarta-tinggi
http://www.google.nl/amp/s/jogja/2018/11/28/kekerasan-seksual-anak-dengan-anak-di-kota-yogyakarta-tinggi
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban 

kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

b. Mengetahui apakah perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan 

seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta terpenuhi sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anak. 

2. Kegunaan 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dalam memberikan pengetahuan dan wawasan perihal 

perlindungan atau terpenuhinya hak anak sebagai korban kejahatan 

seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait perlindungan atau 

terpenuhinya hak anak sebagai korban kejahatan seksual di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan bagi seluruh masyarakat yang akan menyelesaikan perkara 

kejahatan seksual anak di pengadilan. 

D. Telaah Pustaka 

Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak mengundang banyak 

kalangan masyarakat untuk mengkaji, menuangkan buah hasil pemikirannya 
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terkait kejahatan yang semakin membuat prihatin tersebut ke dalam tulisan-

tulisan, seperti buku, artikel, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, makalah dan masih 

banyak lagi. 

Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya 

ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu pertama skripsi yang 

ditulis oleh Desi Anggraeni yang berjudul “Pelecehan Seksual terhadap Anak di 

Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”8 yang 

menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi-sanksi 

yang diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual tersebut. Persamaan skripsi 

ini dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah sama-sama membahas 

mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus bahasan, skripsi karya Desi Anggraeni fokus membahas kejahatan seksual 

pada anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan 

pada skripsi ini fokus membahas kesesuaian perlindungan yang diberikan pada 

anak sebagai korban kejahatan seksual perspektif UU Perlindungan Anak.  

Selanjutnya skripsi karya Naelul Azizah dengan judul “Perlindungan 

Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”9 menguraikan tentang 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut 

                                                 
 8 Desi Anggraeni, “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 

 
9 Naelul Azizah, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan 

Seksual”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2011). 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut 

hukum Islam. Persamaan skripsi karya Naelul Azizah dengan skripsi yang akan 

penyusun tulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak sebagai 

korban kejahatan seksual berdasarkan UU Perlindungan Anak. Perbedaannya 

terletak pada skripsi yang akan ditulis ini membahas terkait penerapan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  pada proses 

persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai keluarnya putusan. 

Kemudian skripsi karya Arifah yang berjudul “Perlindungan Hukum 

terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus POLDA DIY)”10 

membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan 

seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). 

Selain itu juga memaparkan hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh Arifah dengan skripsi yang akan ditulis penyusun adalah sama-sama 

membahas perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Perbedaannya 

terletak pada lokasi penelitian yang digunakan, lokasi penelitian pada skripsi 

karya Arifah  dilakukan di Polda DIY sedangkan skripsi yang akan penyusun tulis 

lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rifka Annisa dan Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi  Sosial Wanita (BPRSW). 

                                                 
10 Arifah, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual 

(Studi Kasus POLDA DIY)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). 
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Skripsi berikutnya berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban 

Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul”11 yang ditulis oleh Nurul 

Khikmah meneliti apakah Pengadilan Negeri Bantul telah memenuhi hak-hak 

anak korban kejahatan seksual di dalam putusan sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Persamaan skripsi karya Nurul Khikmah dengan skripsi yang 

akan penyusun tulis adalah sama-sama meneliti apakah hak-hak atau perlindungan 

terhadap anak korban kejahatan seksual di Pengadilan Negeri telah dilaksanakan 

sesuai UU Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi yang 

penyusun akan tulis ini, lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta,  

Rifka Annisa dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 

Yogyakarta, sedangkan skripsi karya Nurul Khikmah lokasi penelitiannya di 

Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul. 

E. Kerangka Teoritik  

Ada pun beberapa teori yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut. 

1. Perlindungan hukum 

Berbicara masalah perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu 

hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam 

pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap 

warga negaranya.  

                                                 
11 Nurul Khikmah, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di 

Pengadilan Negeri Bantul”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2016). 
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Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli lain di antaranya 

adalah sebagai berikut.12 

a. Menurut Sadjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum; 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan 

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum; 

c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun; 

d. Menurut Muktie, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. 

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk 

melakukan tindakan hukum. 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia dirumuskan dengan 

berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, sehingga prinsip 

perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. 

                                                 
12 https://tesishukum.com/pengertian -perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, akses 

tanggal 15 Oktober 2019, pukul 20.32 WIB. 

 

https://tesishukum.com/pengertian%20-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka bangsa Indonesia 

menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap 

harkat dan martabat sebagai manusia, dan secara jelas dijamin oleh undang-

undang yang berlaku, maka korban maupun tersangka atau terdakwa dalam kasus 

kejahatan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam hukum 

pidana substantif, hukum pidana formil maupun dalam hukum pelaksanaan 

pidana.13 

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Martiman Prodjhamidjojo, Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kehakiman merupakan ketentuan yang memberikan jaminan hak-hak asasi 

manusia yang mendapat perlindungan dalam negara Pancasila, dengan tidak 

membedakan warna kulit, agama, kebudayaan, sosial, derajat, golongan, jenis 

kelamin dan lain sebagainya. 

Dengan demikian bisa dilihat bahwa secara jelas baik laki-laki maupun 

perempuan, anak-anak, orang dewasa ataupun orang yang sudah tua dari berbagai 

golongan maupun berbagai agama, mendapatkan perlakuan dan perlindungan 

yang sama di mata hukum. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang 

memandang bahwa tidak ada perbedaan baik perempuan maupun laki-laki di mata 

hukum.14 

 

                                                 
13 Rodliyah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana, (Yogyakarta: 

Genta Press, 2009), hlm. 189. 

 
14 Ibid., hlm. 201. 
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2. Viktimologi 

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan 

logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang 

mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak 

hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga 

kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.15 

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan 

kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan 

akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan 

pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. 

Viktimologi hingga pada keadaan sekarang telah mengalami 

perkembangan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase. Pada tahap pertama, 

viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan 

sebagai penal or special victimology. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi 

tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban 

kecelakaan. Fase ini disebut sebagai general victimology. Selanjutnya fase ketiga, 

viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan 

korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini 

dikatakan sebagagi new victimology.16 

                                                 
15 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cet ke-2 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 43. 

 
16 Ibid., hlm. 44-45. 
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Tujuan victimology menurut Muladi adalah sebagai berikut.17 

a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 

b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 

viktimisasi;  

c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. 

 Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 (tiga) hal utama 

dalam mempelajari studi korban, yaitu sebagai berikut.18 

a. Manfaat yang berhubungan dengan usaha membela hak-hak korban dan 

memberikan perlindungan hukum; 

b. Manfaat yang berhubungan dengan penjelasan peran korban dalam suatu 

tindak pidana; 

c. Manfaat yang berhubungan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. 

Viktimologi memiliki peran penting sebagai suatu studi yang mempelajari 

tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Perspektif ini memberikan 

pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian 

korban dan berbagai segmen sosial, perilaku serta subyek yang dapat terlibat 

dalam proses penimbulan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih 

memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realita 

sosial untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan korban.19 

                                                                                                                                      
 

17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT 

Alumni, 2007), hlm. 82. 

 
18 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cet ke-2 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 39. 

 
19 Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif  Viktimologi dan Kriminologi, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 20. 
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 Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 

seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak 

selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan 

dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.20 

 Viktimologi dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki 

berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang 

memerhatikan aspek perlindungan terhadap korban.21 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

(kepustakaan/library research) dan empiris (lapangan/field research). Penelitian 

hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.22 

Penelitian hukum empiris ialah penelitian dengan cara mencari informasi atau 

data di dalam lapangan terkait pokok permasalahan yang diangkat. 

 

 

                                                                                                                                      
 
20 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 39. 

 
21 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cet ke-2 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 40. 

 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 

1985), hlm. 15. 
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2. Sifat penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penyusun memberikan 

gambaran umum mengenai hak anak korban kejahatan seksual yang selanjutnya di 

analisis berkaitan dengan proses persidangan dan putusan yang ada dalam 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah yuridis-empiris, 

yaitu penyusun mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu terkait peraturan 

mengenai perlindungan khusus atau hak anak yang menjadi korban tindak pidana 

kejahatan seksual lalu mencari dan mengumpulkan informasi terkait fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan untuk menjawab permasalahan pada penelitian 

skripsi ini. 

4. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang 

diambil dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut sebagai 

berikut. 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
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c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban; 

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada 

Saksi dan Korban. 

2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan lebih lanjut bahan hukum 

primer seperti: buku dan jurnal. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Penyusun mengumpulkan data salah satunya dengan teknik 

wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi 

dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan kepada narasumber (wawancara terstruktur). Narasumber yang 

akan diwawancarai adalah: 

(1) Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta; 

(2) Konsultan di Rifka Annisa; dan 
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(3) Pekerja Sosial Profesional di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Wanita (BPRSW) Yoyakarta. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, 

mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan. 

6. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rifka 

Annisa dan BPRSW Yogyakarta. 

7. Analisis data 

Penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data terkait 

yang selanjutnya dianalisis dengan disesuaikan terhadap akuratnya data satu 

dengan hasil yang lainnya, kemudian menggunakan metode penarikan kesimpulan 

(metode induktif). 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan 

skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan 

bagian-bagian skripsi. Sistematika dalam penyusunan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari: a. latar belakang 

masalah, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah 

pustaka, e. kerangka teoritik, f. metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis 
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penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis 

data, serta g. sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Pada bab 

ini dijelaskan tentang; definisi anak, definisi hukum perlindungan anak, asas dan 

tujuan perlindungan anak, serta hak-hak anak. 

Bab ketiga ini penyusun menguraikan tentang perlindungan terhadap anak 

sebagai korban kejahatan seksual yang terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab 

pertama membahas mengenai korban kejahatan yang meliputi pengertian korban 

kejahatan, asas perlindungan korban, tujuan perlindungan korban, hak-hak korban 

dan jenis-jenis korban kejahatan. Pada sub-bab kedua memaparkan tentang 

kejahatan seksual yang meliputi pengertian kejahatan seksual, bentuk-bentuk 

kejahatan seksual, faktor terjadinya kejahatan seksual dan akibat yang 

ditimbulkan dari kejahatan seksual. Sub-bab terakhir berisi tentang perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 

Bab keempat penulis menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan 

terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Bab kelima adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat 

jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab (b) Bab I 

PENDAHULUAN. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul maupun 

rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, anak korban diberikan 

pendamping dari lembaga Rifka Annisa untuk membantu menguatkan 

mental anak korban. 

b. Hakim memeriksa perkara anak korban dalam sidang yang dinyatakan 

tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan. 

c. Anak korban disidangkan di ruang sidang ramah anak dimana seluruh 

petugas mengenakan pakaian batik tanpa atribut.  

d. Anak korban dapat tidak hadir di muka persidangan dalam memberi 

keterangan apabila ditakutkan dapat menggoncang jiwa anak korban, 

keterangan tersebut dapat didengarkan di luar persidangan untuk 

mengurangi beban psikologis anak korban. 

e. Identitas anak korban dirahasiakan untuk menghindari pemberitaan di 

media massa supaya anak korban terlindungi dari adanya labelisasi. 

f. Pemberian pelayanan kesehatan dengan menyediakan klinik kesehatan. 

g. Setelah keluarnya putusan, anak korban di rehabilitasi di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) melalui 

rujukan dari lembaga Rifka Annisa. 
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2. Upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah dilaksanakan sesuai Pasal 69A 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah pemberian perlindungan dan pendampingan 

(Rifka Annisa) pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, 

pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai agama, 

rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikososial saat pengobatan sampai 

pemulihan dilaksanakan setelah keluarnya putusan oleh BPRSW melalui 

rujukan Rifka Annisa. Sedangkan hak yang belum terpenuhi adalah 

edukasi tentang nilai kesusilaan dan pemberian hak restitusi. Hak restitusi 

tidak dipenuhi dikarenakan tidak ada korban yang menuntut hak tersebut, 

sedangkan nilai kesusilaan tidak dipenuhi karena belum ada lembaga yang 

memberikan edukasi terkait nilai tersebut. 

 Saran 

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadakan jalinan kerja sama dengan 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta 

atau lembaga lain terkait pemberian edukasi tentang nilai kesusilaan 

terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dalam rangka pemenuhan 

hak korban yang belum dipenuhi. 

2. Sosialiasi terkait hak atas restitusi, sebab belum banyak yang mengetahui 

adanya hak yang dapat diajukan oleh korban kepada pelaku kejahatan pada 
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sidang pengadilan terkait ganti rugi tersebut. Restitusi tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh korban salah satunya untuk biaya pengobatan. 

3. Pemberian edukasi lebih mendalam terkait tubuh yang menjadi bagian 

rahasia atau pribadi, seperti tidak memberi ijin terhadap orang lain untuk 

memotret atau menunjukkan bagian pribadi. 
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