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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah ekonomi dan sosial  yang melanda Indonesia berdampak pada 

peningkatan skala dan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapai oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak sebagai suatu bagian dalam masyarakat 

juga tak luput menjadi sasaran dari kompleksitas problematika di negeri ini. Hal 

ini ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, 

eksploitasi, tindak kekerasan, diperdagangkan, penelantaran, hingga pada aspek 

pelecehan seksual. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi 

perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti 

Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat lebih diperberat lagi dengan 

menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.1  

Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui  Hotline Service 

dalam bentuk pengaduan langsung, telephone, surat menyurat maupun elektronik, 

sepanjang tahun 2011 Komnas Anak  menerima 2.386 kasus. Sama artinya bahwa 

setiap bulannya Komnas Anak menerima pengaduaan masyarakat kurang lebih 

200 (dua ratus) pengaduan pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 

98% jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang di terima Komisi 

Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 yakni berjumlah 1.234 pengaduan.  

                                                

1 Depsos RI. 2002.  Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Jakarta. Percetakan Negara 
Republik Indonesia. Hal, 5. 
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Dalam laporan pengaduan tersebut,  pelanggaran terhadap hak anak  ini tidak 

semata-mata pada tingkat kuantitas jumlah saja yang meningkat, namun terlihat 

semakin komplek dan beragamnya modus pelanggaran hak anak itu sendiri. 

Pengaduan hak asuh (khususnya perebutan anak pasca perceraian) misalnya, 

mendominasi pengaduan sepanjang tahun 20112. Dominasi bentuk pengaduan 

tersebut diperkuat oleh data yang dihimpun Dirjen Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI bahwa   di tahun 2010  lembaga ini mencatat 285.184 kasus 

perceraian. Angka ini tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut 

disebutkan bahwa 10.019 kasus perceraian dipicu cemburu, 67.891 dipicu 

masalah ekonomi, 91.041 kasus dipicu ketidakharmonisan dalam keluarga, dan 

334 kasus dipicu masalah politik. 59 persen gugatan cerai dilakukan oleh 

perempuan dan 48 persen perceraian dipicu oleh kasus perselingkuhan, dan 

selebihnya di picu oleh kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari perceraian 

ini, ratusan ribu anak menjadi korban terpisah dari salah satu orangtuanya3. 

 Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-

anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat 

perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang 

berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai 

sekitar 1,8 juta anak, permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat 

penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-

                                                

2 Komisi Nasional Perlindungan Anak. Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional 
Perlindungan Anak. http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-
komisi-nasional-perlindungan -anak/, diakses tanggal 30 September 2013. 
3 Ibid . 
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anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah 

disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari 

total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri. 

Sementara itu hingga pada akhir tahun 2012 yang lalu, Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) mencatat bahwa telah terjadi sebanyak 2.275 kasus kekerasan 

terhadap anak sepanjang tahun 2012.4 

Pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia terus marak terjadi baik 

dalam bentuk kekerasan fisik dan mental, trafficking, obyek pornografi, korban 

psikotropika dan narkotika, hingga pada kasus eksploitasi dan pelecehan seksual 

pedofilia. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan 

artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan 

nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur 

paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak 

karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan 

anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam 

artikel The Dilemma of the Male Pedophile, bentuk manipulasi genital yang 

dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta 

disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan 

rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas 

anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (pedophile) untuk menjerat 

korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk 

                                                

4 UCAN Indonesia. 2.275 Kasus Kekerasan Terhadap Anak, DPR Didesak Revisi UU 
Perlindungan Anak. http://indonesia.ucanews.com/2013/01/30/lebih-dari-2-000-kasus-kekerasan-
terhadap-anak-dpr-didesak-revisi-uu-perlindungan-anak/, diakses tanggal 18 Mei 2013. 
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eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power 

(imbalance of power) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.5 

Perlindungan terhadap hak anak di Indonesia masih belum optimal, hal ini 

dapat kita lihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran yang harus diderita oleh 

anak-anak di negeri ini. Pedofilia sebagai salah satu kasus dalam pelanggaran hak 

anak di Indonesia terus saja terjadi. Beberapa contoh rentetan kasus pedofilia 

dalam beberapa tahun terakhir cukup marak terjadi di beberapa daerah, salah 

satunya di Bali. Di Buleleng-Bali, kasus pedofilia terjadi berkali-kali  yang 

dilakukan oleh Warga Negara Asing. Pada tahun 2001, Mario Manara, warga 

Negara Italia hanya dihukum 9 bulan penjara atas perbuatannya mencabuli anak 

dibawah umur. Berikutnya tahun 2004, hukuman cukup tinggi dijatuhkan kepada 

pelaku Pedofilia asal Australia, Tony William Stuart Brown yang kemudian 

bunuh diri sehari setelah vonis 13 tahun penjara dijatuhkan padanya. Kasus 

pedofilia terjadi lagi di Buleleng, Banjar Kaliasem tahun 2005 oleh Max Le 

Clerco seorang warga Negara Belanda. Warga Negara Asing pelaku pedofilia 

tersebut datang sebagai pelancong bahkan memberi bantuan kepada masyarakat 

sekitar tempat tinggalnya sehingga sering kali dianggap sahabat bahkan pahlawan 

bagi penduduk lokal.  

Kasus pedofilia yang terbaru dan masih hangat diperbincangkan adalah 

kasus Jan Vogel, seorang terdakwa kasus Pedofilia yang baru-baru ini 

                                                

5 Schmidt, G. 2002. The Dilemma of the Male Pedophile. Jakarta. Kumpulan Artikel Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia. Vol. 31 No. 6. KPAI. Hal, 473. 
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disidangkan di pengadilan negeri Singaraja.6 Jan Vogel, seorang turis 

berkebangsaan Belanda ini merupakan orang yang cukup populis di daerah 

Buleleng Bali. Ia kerap kali memberi bantuan bagi warga Banjar Kaliasem, 

tempatnya berdomisili di Buleleng. Warga setempat pun sangat merasa berhutang 

budi pada Vogel, sehingga saat Vogel melakukan tindakan asusila pada anak-anak 

dari keluarga di Banjar Kaliasem, warga pun seolah tutup mata.7 Jan Jacobus 

Vogel, warga Belanda yang menjadi terdakwa kasus pedofilia anak di Bali, hanya 

dituntut jaksa dengan hukuman penjara empat tahun. Dalam surat tuntutan JPU, 

Vogel dinyatakan bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul 

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. "Terdakwa telah merusak masa depan anak-anak," kata JPU 

Putu Ambara seusai sidang tertutup di Pengadilan Negeri Singaraja, Kamis 7 

Maret 2013.8 Vogel juga dituntut membayar denda sebesar Rp150 juta. "Jika tidak 

dibayar, hukuman terdakwa ditambah lagi tiga bulan," imbuh Ambara.9 

Sejak tahun 1979 pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan untuk 

meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu 

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas 

merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam 

kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap 

                                                

6 Berita Bali. Pedofilia Belanda Dituntut 4 Tahun Penjara. http://www.beritabali.com/ 
index.php/page/berita/dps/detail/07/03/2013/Pedofilia-Belanda-Dituntut-4-Tahun-Penjara/, diakses 
tanggal 18 Mei 2013. 
7 Ibid. 
8 Wayan Anantara. Pedofil Belanda Dituntut 4 Tahun Penjara. http://m.merdeka.com/peristiwa/ 
pedofil-asal-belanda-dituntut-4-tahun-penjara.html, diakses tanggal 18 Mei 2013. 
9 Ibid. 
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anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang 

tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Dalam upaya 

menegakkan perlindungan terhadap anak, pemerintah menerbitkan UU No. 23 

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menggariskan bahwa 

anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari 

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu pemerintah menetapkan 

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk 

mendapatkan hak-haknya.  

Ada beberapa instrument hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dalam 

upaya menegakkan perlindungan terhadap anak, akan tetapi pelaksanaan di lapangan 

masih belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa 

kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim  belum adanya 

kesamaan persepsi  dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. 

Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana 

daripada menggunakan  Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-

Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
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diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dengan 

lebih detail dan lex specialist dibandingkan dengan KUHP10.  

Penanganan kasus Pedofilia di Indonesia tidak sepenuh hati untuk 

menghukum dan menjerat para pelaku pedofilia dengan hukuman seberat-

beratnya, bahkan Indonesia merupakan salah satu surga dunia bagi pelaku 

Pedofilia yang berlibur di Indonesia. Bali, Jakarta, Makassar, Yogyakarta adalah 

kota liburan bagi turis asing yang tidak sedikit kasus pedofilia yang terjadi. 

Berdasarkan yuridis, secara lex generalie tersangka pedofilia dapat di 

persangkakan dengan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

Dalam UU ini pelaku pedofilia dapat di ancam dengan pidana penjara dan denda. 

Berdasarkan pasal 82  UU No 23 Tahun 2002:  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

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

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.11 

Secara normatif berdasarkan aturan yang berlaku tentang perlindungan 

anak, kasus pedofilia yang dilakukan oleh Jan Jacobus Vogel memang telah 

ditempuh jalur hukum dan telah di berikan vonis sesuai dengan putusan 

Pengadilan Negeri Singaraja Bali. Sekalipun demikian, kasus ini masih menyita 

                                                

10 KPAI. Menggugat Pemerintah Perlindungan Anak Masih Lemah. http://www.kpai.go.id, 
diakses tanggal 20 Mei 2013. 
11 Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. 
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perhatian banyak pihak baik dari masyarakat Bali dan juga para aktivis 

perlindungan anak yang menganggap bahwa putusan pengadilan terhadap kasus 

Vogel masih terlalu ringan. Para penuntut keadilan ini menganggap bahwa 

hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan yang harus 

diterima oleh korban, baik secara fisik maupun psikologis, terlebih lagi mereka 

adalah korban dari kalangan anak-anak. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar 

belakang di atas penulis akan mengambil judul tentang Analisa Putusan Nomor: 

292/ Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR tentang Tindak Pidana Pedofilia dalam 

Perspektif Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah yang 

akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran 

dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR 

ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum? 

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR 

ditinjau dari perspektif asas kemanfaatan?  

3. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR 

ditinjau dari perspektif asas keadilan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan asas kepastian hukum atas 

tindak pidanan pedofilia dalam Putusan  Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ 

PN.SGR? 



9 

 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan asas kemanfaatan atas 

tindak pidanan pedofilia dalam Putusan  Pengadilan  Nomor: 292/ 

Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR? 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan asas keadilan tindak 

pidanan pedofilia dalam Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 

2012/ PN.SGR? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam suatu penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, adapun manfaat yang di pakai penelitian adalah sebahgai berikut: 

D.1. Manfaat Teeoritis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tentang 

penelitian hukum terkait tinadak pidana pedofilia. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

D.2. Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  

luas mengenai tinjauan yuridis normatif atas tindakan pedofilia. 

2. Melalui penelitian ini, aparatur penegak hukum di Indonesia 

diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam 
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memutus perkara tindak pidana pedofilia seadil-adilnya, sehingga 

dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan hak terutama 

bagi anak di Indonesia. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, 

serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan 

E.1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum.  

E.2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan  hukum 

yang seadil-adilnya sekaligus mencegah tindakan pelanggaran hukum 

khususnya terhadap anak-anak di Indonesia. 

E.3. Bagi Penegak Hukum 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan para aparatur penegak hukum 

di Indonesia  dapat memberikan tindakan yang seadil-adilnya bagi para 

pelaku tindak pidana khususnya dalam kasus pedofilia berdasarkan sumber 

hukum trtulis maupun tidak tertulis di Indonesia. 
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E.4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang 

diangkat, dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan 

ilmu hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di 

Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat kelak. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai 

cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan 

bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis 

menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran 

literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-

data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna 

mendapatkan kepastian hukum tetap. Rincian metode dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

F.1. Jenis Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
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d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

e. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak.  

f. Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 

2012/ PN.SGR. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-

tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. seperti buku-buku mengenai 

perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan 

seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia, artikel, hasil 

penelitian, dan sumber media massa yang berhubungan dengan studi 

kasus yang diangkat. 

F.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Kepustakaan 

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan. Kepustakaan yang di 

maksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, 

artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan 

tindak pidana pedofilia. 
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2. Studi dari Internet 

Merupakan pengkajian informasi yang bersumber dari internet 

yang telah dipublish terkait dengan studi kasus tindak pidana pedofilia. 

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen yang dimaksud di sini adalah studi dokumen 

mengenai aturan atau undang-undang yang dijadikan landasan untuk 

melakukan analisa atas studi kasus yang diteliti, yang dalam 

penyajiannya akan dicantumkan di dalam penulisan hukum yang dibuat, 

dan akan dilampirkan di bagian lampiran pada penulisan hukum yang 

ditulis oleh peneliti. 

F.3. Analisa Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu analisa mendalam dan 

kritis terhadap aturan-aturan hukum maupun dari literatur-literatur yang 

relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga penulisan hukum ini terarah 

sesuai tujuan studi analisis yang dimaksud dalam penelitian hukum ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-

masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermuda pembaca 

untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan 

dalam tiap bab. 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,     

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan  penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai  kajian pustaka yang berhubungan dengan 

studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan 

analisa dalam penelitian ini. Bagian pertama bab ini menguraikan 

tinjauan umum tentang tindak pidana pedofilia yang berisikan 

tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-

jenis tindak pidana, pengertian pedofilia, ciri-ciri dan faktor-faktor 

penyebab tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia. Sub 

bab kedua dalam bab ini menguraikan tentang sanksi pidana bagi 

pelaku tindak pidana pedofilia. Sub bab ini memiliki beberapa 

bagian, diantaranya adalah tentang hukum perlindungan anak, dan 

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia baik itu KUHP 

Maupun UU No 23 Tahun 2002. Bagian terakhir bab ini diuraikan 

mengenai prinsip-prinsip asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan sebagai tujuan hukum dalam hubungannya dengan sanksi 

yang ditetapkan oleh hakim dalam proses peradilan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil peneletian sekaligus analisa dan 

pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama 
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proses penelitian berlangsung berdasarkan metode pendekatan 

yuridis normatif dan kesesuaiannya terhadap teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar analisa dalam kerangka analisis isi. 

Bagian pertama bab ini membahas mengenai posisi kasus tindak 

pidana pedofilia yang dilakukan oleh Jan Jacobus Vogel di 

Buleleng Bali tahun 2012. Selanjutnya bab ini membahas 

mengenai analisa yuridis normatif bagi pelaku tindak pidana 

pedofilia Jan Jacobus Vogel. Pada bagian akhir bab ini dibahas 

mengenai analisa putusan pengadilan negeri di Bali terkait kasus 

pedofilia yang dilakukan oleh Jan Jacobus Vogel ditinjau dari asas 

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hukum 

ini,yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada studi 

kasus yang telah diuraiakan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya. 

 

 

 


