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Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap anak maupun kasus pelecehan seksual pada anak 

yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia anak-anak terus mengalami peningkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelecehan 

seksual dengan pelaku anak-anak atau yang masih berusia di bawah 18 tahun. Temuan dari 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun intervensi 

maupaun kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak maupun oleh 

anak.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk 

menjelaskan fenomena ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan 

observasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis model interaktif. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang merupakan pelaku pelecehan seksual yang berusia 

antara 10-15 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan 

eksternal yang mendorong pelaku yang masih berusia anak melakukan pelecehan seksual. 

Faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang 

berada pada tahap perkembangan remaja. Adapun  faktor eksternalnya meliputi : paparan 

materi pornografi, pengaruh teman, kurangnya pengawasan orang tua dan tidak adanya 

pendidikan seks dari orang tua. 

 

Kata kunci : pelecehan seksual anak, anak sebagai pelaku pelecehan seksual 

 

PENDAHULUAN 

Kasus-kasus pelecehan seksual 

yang menimpa anak-anak terus mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

menemukan banyak aduan kekerasan pada 

anak di tahun 2010. Dari 171 kasus 

pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 

persen terkait dengan kasus kekerasan 

(Detiknews.com, 2011). Berdasarkan data 

tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak 

terjadi kepada anak adalah pelecehan seksual 

sebanyak 45,7 persen (53 kasus), kekerasan 

fisik sebanyak 25 persen (29 kasus), 

penelantaran sebanyak 20,7 persen (24 

kasus), dan kekerasan psikis 8,6 persen (10 

kasus). Pada tahun 2011 terdapat 2.509 

laporan kekerasan dengan 59 persen 

merupakan kekerasan seksual dan pada tahun 

2012 terdapat 2.637 laporan dengan 62 

persen merupakan kekerasan seksual 

(Kompas.com).  

Kekerasan seksual terhadap anak 

menurut ECPAT (End Child Prostitution In 

Asia Tourism) Internasional merupakan 

hubungan atau interaksi antara seorang anak 

dan seorang yang lebih tua atau anak yang 

lebih banyak nalarnya atau orang dewasa 

seperti orang asing, saudara sekandung atau 

orang tua dimana anak tersebut dipergunakan 

sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan 

seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan 

dengan menggunakan paksaan, ancaman, 

suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan 

tidak harus melibatkan kontak badan antara 

pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk 

kekerasan seksual sendiri bisa berarti 

mailto:rinirifqi@gmail.com
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melakukan tindak perkosaan ataupun 

pencabulan (Sari, 2009). 

Kekerasan seksual dan pelecehan 

seksual terhadap anak-anak pada realitasnya 

lebih banyak dilakukan oleh kalangan 

terdekat daripada orang asing. Misalnya, ayah 

kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru 

sekolah, kakek, sopir, tukang kebun. Pelaku 

pelecehan seksual pada anak bisa pula ibu 

kandung atau ibu tiri maupun baby sitter.  

Namun pada beberapa kasus, pelaku 

pelecehan seksual pada anak justru dilakukan 

oleh pelaku yang juga masih di bawah umur 

atau masih berusia anak-anak. Kasus EA (14 

tahun) yang memperkosa D (4 tahun) dan 

Dnc (14 tahun) yang melakukan pelecehan 

seksual terhadap M (3 tahun) merupakan 

contoh pelecehan seksual yang dilakukan 

oleh pelaku anak-anak. Kasus yang lain 

adalah kasus pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh 5 orang anak yang masih 

berusia antara 9 hingga 11 tahun pada anak 

yang baru berusia 5 dan 7 tahun di 

Purbalingga.  

Sesungguhnya fenomena tersebut bukanlah 

yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 2002, 

Rifka Annisa telah mendampingi korban 

perkosaan dimana pelakunya masih berusia 

anak, yaitu di bawah 18 tahun. Sejak tahun 

2000 hingga 2010 terdapat 204 kasus 

pelecehan seksual dengan 27 (13%) 

pelakunya berusia anak, kemudian kasus 

perkosaan berjumlah 370 kasus dengan 34 

(9,1%) anak sebagai pelaku perkosaan. 

Kategori usia anak paling banyak menjadi 

pelaku kekerasan seksual adalah anak usia 15 

– 18 tahun kemudian usia 12-15 tahun dan 5-

12 tahun (sahabatperempuan.wordpress).  

Menurut Shaw (2002) pelecehan 

seksual terhadap anak yang dilakukan oleh 

anak mengacu pada bentuk pelecehan seksual 

anak di mana anak prepuber adalah korban 

pelecehan seksual oleh satu atau lebih anak 

lain atau remaja dan di mana tidak ada orang 

dewasa yang terlibat langsung. Istilah 

pelecehan seksual oleh anak ini 

menggambarkan aktivitas seksual di antara 

anak-anak yang terjadi tanpa persetujuan, 

tanpa kesetaraan, atau sebagai akibat dari 

paksaan. Yang juga termasuk pelecehan 

seksual adalah ketika salah satu dari anak-

anak menggunakan kekuatan fisik, ancaman, 

tipu daya atau manipulasi emosional untuk 

memperoleh kerja sama.  

Pelecehan seksual anak yang 

dilakukan oleh anak dibedakan lebih jauh dari 

bermain seksual secara normatif atau rasa 

ingin tahu pada anatomi dan eksplorasi (yaitu 

"bermain dokter-dokteran") karena terbuka 

dan tindakan sengaja diarahkan pada 

rangsangan seksual atau orgasme. Dalam 

banyak kasus, inisiator melakukan eksploitasi 

kepada anak lain yang naif, dan korban tidak 

menyadari sifat dari apa yang terjadi kepada 

mereka.  

Hurlock (2009) membagi usia remaja 

menjadi beberapa tahap yaitu masa pubertas 

pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 

tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 

13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, 

masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada 

usia 17 tahun sampai 21 tahun.  Pada masa 

remaja seorang anak mengalami 

perkembangan psikologi, seksualitas, dan 

emosionalitas yang mempengaruhi tingkah 

lakunya, proses perkembangan yang dialami 

remaja akan menimbulkan permasalahan bagi 

remaja sendiri dan orang-orang yang berada 

dekat sekelilingnya (Santrock, 2000). 

Salah satu masalah yang dihadapi 

remaja dan menjadi masalah bagi 

lingkungannya adalah aktivitas seksual yang 

akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal 

negatif (Kartono, 1992). Dikatakan negatif 

karena para remaja bersikap dan bertingkah 

laku yang menyimpang. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya berbagai macam 

perilaku seksual yang disalurkan dengan 

sesama jenis kelamin, dengan anak yang 

belum berumur, dan sebagainya.  

Selain kondisi psikologi, ada juga 

faktor yang diduga menjadi penyebab  

terjadinya tindak pidana pelecehan seksual 

oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan 

yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau 

porno, gambar-gambar porno, film dan VCD 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_anak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_anak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual
http://id.wikipedia.org/wiki/Remaja
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi_emosional
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porno yang banyak beredar di masyarakat. 

Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan 

VCD porno tersebut dapat menimbulkan 

rangsangan dan pengaruh bagi yang 

membaca dan melihatnya, akibatnya banyak 

terjadi penyimpangan seksual terutama oleh 

anak usia remaja. Penelitian tentang 

penyebab mengapa anak menjadi pelaku 

pelecehan seksual belum banyak dilakukan. 

Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk 

mengungkap faktor-faktor penyebab baik 

internal maupun eksternal terjadinya 

pelecehan seksual pada anak-anak dengan 

pelaku anak-anak.  

Temuan dari penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

data empiris tentang faktor yang mendorong 

terjadinya pelecehan seksual dengan pelaku 

anak-anak. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

merumuskan tindakan dan kebijakan baik 

secara preventif maupun kuratif bagi korban 

dan pelaku pelecehan seksual yang masih 

berusia anak-anak. 

 

Pelecehan Seksual pada Anak 

Istilah pelecehan seksual pada anak 

sendiri sulit untuk didefinisikan karena 

bentuk pelecehan seksual pada anak sangat 

beragam dan cara yang dilakukan pelaku juga 

beragam. Hal yang juga mempersulit 

mendefinisikan pelecehan seksual pada anak 

adalah karena hal tersebut terkait dengan 

ragam dimensi dan dipengaruhi sudut 

pandang masing-masing disiplin ilmu. 

 Pelecehan seksual pada anak menurut 

Hooper (2005) mencakup tindakan 

pemaksaan hubungan seksual pada anak 

hingga kontak nonfisik, misalnya 

mempertontonkan adegan seksual atau alat 

kelamin di hadapan anak. NIBRS  (National 

Incident-Based Reporting Systems) 

mengklasifikasikan pelecehan seksual pada 

anak ke dalam : (a) perkosaan dengan 

kekerasan; (b) sodomi dengan kekerasan; (c) 

penyerangan seksual dengan menggunakan 

objek; dan (d) forcible fondling (Faulkner, 

2003). Adapun menurut ECPAT (End Child 

Prostitution In Asia Tourism) Internasional 

(Sari 2009), kekerasan seksual terhadap anak 

merupakan hubungan atau interaksi antara 

seorang anak dan seorang yang lebih tua atau 

anak yang lebih banyak nalar atau orang 

dewasa seperti orang asing, saudara 

sekandung atau orang tua dimana anak 

tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek 

pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. 

Perbuatan ini dilakukan dengan 

menggunakan paksaan, ancaman, suap, 

tipuan atau tekanan. 

 

Perkembangan Seksualitas Anak 

Menurut Santrock (2000) 

perkembangan seksualitas anak sebenarnya 

sudah dimulai sejak anak masih bayi. Pada 

usia 0-5 tahun, perkembangan seksualitas 

anak dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan 

tentang perbedaan jenis kelamin, melihat dan 

menstimulasi organ seksual. Pada usia 6-12 

tahun, terutama pada anak yang sudah 

memasuki pubertas dimana perubahan 

hormon meningkatkan minat dan dorongan 

seksual, anak mulai bertanya tentang 

hubungan dan perilaku seksual, menstruasi 

dan kehamilan. Anak juga mulai 

bereksperimen dengan anak lain, saling 

menunjukkan alat kelamin, atau menstimulasi 

alat kelamin sendiri. Pada usia 13-16 tahun, 

pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan 

seksual dan perilaku seksual meningkat, 

demikian juga eksperimen dan stimulasi 

organ genital atau melihat aktivitas seksual 

orang dewasa. 

 

Dampak Pelecehan Seksual pada Anak 

Pelecehan seksual cenderung 

menimbulkan dampak traumatis baik pada 

anak maupun pada orang dewasa. Individu 

yang mengalami pelecehan seksual memiliki 

kecenderungan untuk secara kompulsif 

mengulang pengalaman masa lalu dan 

memunculkan sindrom trauma, seperti 

jantung berdebar, kecemasan dan gangguan 

tidur, depresi dan rentan pada kecenderungan 
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bunuh diri dan penyalahgunaan NAPZA 

(Poerwandari, 2004).  

 Pelecehan seksual pada anak juga 

cenderung menimbulkan berbagai masalah 

perkembangan yang bersangkutan di 

kemudian hari. Data-data yang dihimpun dari 

berbagai sumber menyebutkan bahwa 31 % 

narapidana  wanita merupakan korban 

pelecehan seksual anak di masa kecilnya, 95 

% pelacur remaja merupakan korban 

pelecehan seksual anak, 40 % penyerang 

seksual dan 76 % pemerkosa berantai di 

Amerika mengalami pelecehan seksual di 

masa anak-anaknya, kesulitan membina 

hubungan emosional mendalam dan 

gangguan perilaku seksual jangka panjang. 

Korban pelecehan seksual anak juga merasa 

bersalah dan kehilangan kepercayaan 

terhadap orang lain (Rini, 2001). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. 

Informan penelitian adalah pelaku pelecehan 

seksual yang masih berusia di bawah 18 

tahun sebagai informan primer dan keluarga 

pelaku sebagi informan sekunder. Pemilihan 

informan penelitian dilakukan dengan teknik 

purposif. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam dan observasi. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data model interaktif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Kasus pelecehan seksual yang terjadi 

 Informan 1 dan 2 melakukan 

pelecehan seksual pada anak tetangganya 

yang berusia 5 tahun. Pelecehan seksual 

dilakukan di rumah informan 2 yang saat itu 

sepi karena orang tua informan 2 bekerja. 

Informan 3 melakukan pelecehan seksual 

pada temannya yang berusia 14 tahun. 

Pelecehan seksual dilakukan di sawah yang 

saat itu sepi. Adapun informan 4 melakukan 

pelecehan seksual pada sepupunya yang 

berusia 7 tahun. Pelecehan dilakukan di 

rumah korban yang saat itu sepi karena orang 

tuanya sedang pergi.  

  

2. Faktor yang mendorong terjadinya 

pelecehan seksual 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

diperoleh temuan sejumlah faktor yang 

mendorong terjadinya pelecehan seksual. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor Internal 

Informan dalam penelitian ini berusia 

antara 10 hingga 15 tahun yang merupakan 

usia pubertas. Pada usia ini informan rata-rata 

sudah mempunyai hasrat seksual. Informan 3 

dan 4 mengaku sudah mengalami mimpi 

basah sebagai tanda kematangan organ 

reproduksinya. Kedua informan juga 

mengaku terangsang saat melihat gambar 

atau film porno yang dilihatnya di situs 

internet. Informan 4 mengaku melakukan 

onani sejak usia 11 tahun. Adapun informan 3 

mengaku sejak usia 6 tahun sering 

memainkan alat vitalnya terutama kalau mau 

tidur.     

  

b. Faktor eksternal 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi ditemukan bahwa informan berasal 

dari keluarga menengah ke bawah. Kedua 

orang tua cenderung kurang memperhatikan 

aktivitas yang dilakukan anak-anaknya. 

Informan biasa menghabiskan waktunya 

tanpa pengawasan orang tua yang sibuk 

bekerja. Orang tua tidak tahu dengan pasti 

apa saja yang dilakukan anak-anaknya. 

Aktivitas yang dilakukan para informan 

sepulang sekolah adalah bermain di warnet 

atau play station. Orang tua juga tidak pernah 

memberikan pendidikan seks pada anak-

anaknya dengan alasan malu dan tidak tahu 

bagaimana memberikan pendidikan seks pada 

anak. 

Informan 2 dan 4 sering bermain 

dengan orang-orang yang lebih dewasa. Pada 

saat bersama orang-orang dewasa tersebut, 

mereka mendengar obrolan tentang 

seksualitas dari orang-orang dewasa dan 
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kalau mereka bertanya tentang seksualitas, 

kata orang-orang dewasa tersebut, mereka 

belum boleh tahu tapi kegiatan tersebut 

menyenangkan. Informan 3, 4 dan 5 mengaku 

melakukan pelecehan seksual karena 

terangsang akibat sering menonton gambar 

dan film porno. Mereka mengaku penasaran 

seperti apa rasanya melakukan hubungan 

seks. Gambar dan film porno yang mereka 

lihat diperoleh dari tetangganya yang sudah 

dewasa dan internet tempat mereka sering 

menghabiskan waktu sepulang sekolah.  

Informan 2 menyatakan pernah sekali 

melihat video yang memperlihatkan 

hubungan seksual melalui telepon genggam 

tetangganya dan penasaran karena menurut 

tetangganya, kawin itu enak. Informan 1 

menyatakan melakukan pelecehan seksual 

karena melihat temannya melakukan 

pelecehan seksual sehingga dia tertarik untuk 

melakukannya juga.   

 

Pembahasan  

Berdasarkan temuan penelitian dapat 

diketahui bahwa secara umum terdapat dua 

faktor yang mendorong terjadinya kasus 

pelecehan seksual dengan pelaku anak-anak, 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal berkaitan dengan dorongan seksual 

yang dialami oleh para pelaku yang berada 

pada tahap perkembangan remaja. Para 

informan dalam penelitian ini yang menjadi 

pelaku pelecehan seksual berusia antara 10 

hingga 15 tahun yang menurut para ahli 

psikologi perkembangan masuk pada kategori 

remaja.  

Masa remaja merupakan sebuah 

periode dalam kehidupan manusia yang 

batasannya usia maupun peranannya 

seringkali tidak terlalu jelas (www.e-

psikologi). Pubertas yang dahulu dianggap 

sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak 

lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk 

pengkategorian remaja sebab usia pubertas 

yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan 

(15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan 

sebelum usia 11 tahun.  Seorang anak berusia 

10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) 

mengalami pubertas namun tidak berarti ia 

sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan 

sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. 

Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang 

dewasa, meski di saat yang sama ia juga 

bukan anak-anak lagi.  

Masa pubertas adalah masa 

terjadinya perubahan-perubahan fisik 

(meliputi penampilan fisik seperti bentuk 

tubuh dan proporsi tubuh) dan fungsi 

fisiologis (kematangan organ-organ seksual). 

Perubahan fisik yang terjadi pada masa 

pubertas ini merupakan peristiwa yang paling 

penting, berlangsung cepat, drastis, tidak 

beraturan dan terjadi pada sistem reproduksi 

(Santrock, 2000). Hormon-hormon mulai 

diproduksi dan mempengaruhi organ 

reproduksi untuk memulai siklus reproduksi 

serta mempengaruhi terjadinya perubahan 

tubuh.  

Perubahan tubuh ini disertai dengan 

perkembangan bertahap dari karakteristik 

seksual primer dan karakteristik seksual 

sekunder. Karakteristik seksual primer 

mencakup perkembangan organ-organ 

reproduksi, sedangkan karakteristik seksual 

sekunder mencakup perubahan dalam bentuk 

tubuh sesuai dengan jenis kelamin misalnya, 

pada remaja putri ditandai dengan menarche 

(menstruasi pertama), tumbuhnya rambut-

rambut pubis, pembesaran buah dada, 

pinggul, sedangkan pada remaja putra 

mengalami pollutio (mimpi basah pertama), 

pembesaran suara, tumbuh rambut-rambut 

pubis, tumbuh rambut pada bagian tertentu 

seperti di dada, di kaki, kumis dan sebagainya 

(Santrock, 2000).  

Pada masa ini remaja juga sudah 

mulai merasakan adanya hasrat seksual 

demikian juga informan dalam penelitian ini. 

Informan mengekspresikan hasrat seksual 

yang mereka rasakan dengan cara 

menstimulasi organ genitalnya sendiri. 

Umumnya remaja belum tahu bagaimana 

memahami dan mengendalikan hasrat 

seksualnya sehingga remaja memerlukan 

bantuan dari orang tua berupa pengetahuan 
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tentang seksualitas misalnya melalui 

pendidikan seks.  

Sebagaimana kebanyak orang tua, 

orang tua informan pada penelitian ini tidak 

tahu dan tidak bersedia memberikan 

pendidikan seks pada anak-anaknya. Alasan 

utama yang diberikan adalah tidak tahu 

caranya dan merasa malu karena masalah 

seks adalah sesuatu yang tabu  untuk 

dibicarakan terutama pada anak-anaknya. 

Orang tua juga cenderung abai pada 

pendidikan dan pengasuhan anak. Hal ini 

ditandai dengan orang tua membiarkan anak-

anaknya bermain tanpa pengawasan.  

Faktor lain yang mendorong anak 

melakukan pelecehan seksual adalah 

pengaruh media dan paparan pornografi. 

Dalam penelitian ini hampir semua informan 

sudah pernah melihat materi pornografi. Pada 

usia ini, anak belum tahu apa yang boleh dan 

yang tidak boleh dilakukan. Paparan 

pornografi akan diterima anak mentah-

mentah, apalagi ketika orang dewasa 

menambahinya dengan bumbu kata-kata enak 

dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dinyatakan Shaw (2002) bahwa anak-

anak yang masih muda yang belum sempurna 

seksualitasnya dan secara kognitif belum 

mampu untuk mengetahui tentang perilaku 

seks tertentu tanpa sumber dari luar misalnya 

paparan pornografi atau menyaksikan 

aktivitas seksual orang dewasa pada usia 

yang sangat muda. 

Hal lain yang mendorong anak 

melakukan pelecehan seksual adalah faktor 

situasi dan pengaruh teman. Rumah yang sepi 

dan kurangnya pengawasan dari orang tua 

terkait aktivitas anak ikut mendorong 

terjadinya pelecehan seksual. Pada kasus 

pelecehan seksual yang dilakukan para 

informan dalam penelitian ini terjadi di 

rumah ketika orang tua pergi atau di tempat 

sepi. Salah satu informan dalam penelitian ini 

sebetulnya belum terpapar pornografi tapi 

ketika melihat temannya melakukan 

pelecehan seksual dia menjadi ikut-ikutan 

untuk melakukannya juga.  

 Meningkatnya kasus pelecehan 

seksual pada anak dengan pelaku yang 

berusia di bawah 18 tahun memerlukan 

perhatian yang serius dari semua pihak. 

Fenomena usia pubertas yang semakin muda 

dan paparan pornografi yang dialami oleh 

anak-anak semakin menegaskan perlunya 

pendidikan seks bagi anak-anak yang 

diberikan sedini mungkin terutama oleh 

orang tua. Selain itu pengawasan dan 

kepedulian orang tua dalam mengasuh anak 

juga menjadi hal yang mampu mencegah 

terjadinya pelecehan seksual. Mengingat anak 

yang melakukan pelecehan seksual 

sesungguhnya juga merupakan korban maka 

perlu diberikan pendampingan dan konseling. 

Adapun untuk mengurangi meluasnya 

pornografi, pemerintah perlu membuat aturan 

yang lebih tegas dalam memberantas 

pornografi.  
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