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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana susila terhadap wanita, termasuk perkosaan, tidak lagi 

hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan 

merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, 

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, 

kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat  manusia.
1
 Perlindungan 

tersebut dapat diupayakan dengan hukum pidana, mengingat adanya fungsi 

hukum pidana baik yang umum maupun yang khusus.
2
 Fungsi umum hukum 

pidana menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum 

terhadap perbuatan yang merugikan, dengan sanksi pidana yang diharapkan 

dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan. 

Secara teori, kejahatan terhadap kesusilaan masuk ke dalam ranah 

kejahatan kesopanan. Kejahatan kesopanan itu sendiri dibentuk untuk 

melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang) terhadap rasa kesopanan 

masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya).
3
  

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu 

pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual 

                                                
1 Katjasungkana, Nursyahbani. Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan. artikel. 

Tanggal 22 Agustus 1995, www.kompasonline.com/pasal-perkosaan/dalam-perspektif-

perempuan.html. , diakses tanggal 5 Oktober 2010 
2 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986., h.12 
3  Adami Chazawi, Tindak Pidana Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 

http://www.kompasonline.com/pasal-perkosaan/dalam
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atau dengan nafsu birahi. Apabila kita menganut pendapat pada umumnya ahli 

hukum kita yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat 

istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal 

yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan yang berasal dari kata 

yang sama yakni zeden seharusnya juga demikian. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro, pada titel XIV buku II “Kejahatan-Kejahatan Melanggar 

Kesopanan” dan Titel VI buku III Pelanggaran-Pelanggaran Tentang 

Kesopanan”. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) terdapat pada 

pasal 281 sampai denan pasal 299.  

Kejahatan  dengan sengaja melanggar kesusilaan artinya unsur 

kesengajaan itu selalu harus ditunjuki pada semua unsur yang ada di 

belakang, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja 

selalu diliputi oleh unsur kesengajaan tersebut. Kesengajaan itu ialah sikap 

batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu.
4
 

Didalam KUHP kesusilaan dipisahkan antara tindak pidana dan 

pelanggaran, namun kata kesusilaan tidak disebutkan yang dipakai adalah kata 

kesopanan sehingga secara redaksional dalam KUHP ada bentuk kejahatan 

terhadap Kesopanan dan pelangaran tentang kesopanan. Dalam penjelasannya 

yang dimaksud dengan kesopanan disini adalah dalam arti kesusilaan (Zeden, 

eerbaarheid) atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, 

misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat 

kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, 

                                                
4 Adami Chazawi. Op.Cit.  
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mencium dan sebagainya. Perbuatan asusila dalam masyarakat sudah pada 

titik yang sangat meprihatinkan yang mana si pelaku sudah tidak lagi 

mempertimbangkan hak-hak lain yang perlu dihormati, cara-cara yang 

dilakukan seperti sistem pendidikan agama di sekolah-sekolah, ceramah-

ceramah agama diberbagai televisi, masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya 

yang mana pada intinya menekankan pada pendidikan moral manusia, sudah 

dilakukan namun yang terjadi bukannya satu kesadaran moral tapi justru 

sebuah pelanggaran norma-norma yang telah ada baik norma agama maupun 

norma hukum. 

Fenomena tindak pidana terhadap kesusilaan tengah mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini diduga akibat globalisasi informasi 

sehingga memudahkan informasi yang memiliki konten pornografi masuk 

melalui media cetak, media elektronik, dan internet. Korban dari semua ini 

adalah perempuan, yang mana selain secara fisik lebih lemah, seringkali 

dipandang sebagai obyek pelampiasan seksual.  

Nafsu seks merupakan faktor penting sebagai pendorong sebab 

musabab terjadinya suatu kejahatan. Banyak jenis kejahatan dilakukan karena 

dorongan nafsu ini, seperti percekcokan yang berakibat macam-macam 

penghinaan, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan-pembunuhan, 

penyerangan terhadap kesusilaan sehingga menimbulkan berbagai kejahatan 

susila. sebagian besar kejahatan seksuil adalah kejahatan karena adanya 

kesempatan, cuaca baik, jalan sunyi, tempat-tempat gelap. Dalam hal ini, 
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perkosaan adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kesusilaan yang paling 

banyak terjadi di lingkup masyarakat.  

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama 

berlangsung. Hampir setiap hari berita tentang perkosaan termuat dalam 

lembar surat kabar, dan media massa lainnya, baik itu perkosaan terhadap 

anak di bawah umur, perkosaan terhadap wanita remaja putri, perkosaan 

terhadap wanita dewasa maupun perkosaan terhadap wanita usia lanjut. 

Namun kasus perkosaan mengalami kecenderungan meningkat pada korban 

anak-anak perempuan yang berusia 15 tahun ke bawah.  

Pengertian anak secara umum menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) 

tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kartini 

Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan 

sedang menentukan identitas dirinya dan masih labil jiwanya.
5
 Anak di bawah 

umur menjadi korban potensial dari tindak pidana kesusilaan tersebut karena 

perkiraan tingkat perlawanannya lebih kecil, didukung oleh kondisi psikologis 

korban yang mudah dimanipulasi dan didominasi oleh pelaku yang lebih tua 

atau lebih besar. Bahkan seringkali pelaku bukanlah sosok yang tidak dikenal 

oleh korban, melainkan tetangga atau orang dekat dari korban sendiri.  

Hal ini juga terjadi pada wilayah hukum Polres Malang, yaitu 

Kabupaten Malang. Di wilayah ini, tindak pidana perkosaan terhadap 

perempuan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Terutama 

dalam hal tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan 

                                                
5 Kartini Kartono, Gangguan-gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 187. 
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dokumentasi pihak kepolisian khususnya Polres Malang, sebagaimana 

disampaikan oleh Yanuar Bekti (anggota Reskrim Polres Malang), bahwa 

angka kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur mengalami 

peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 15 %.
6
 Angka ini sangat 

memprihatinkan, mengingat semestinya kejahatan kesusilaan perlu 

mendapatkan perhatian serius untuk dilakukan pencegahan dan 

penanggulangan. 

Penulis disini berupaya untuk mengungkap modus operandi tindak 

pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, terjadinya faktor-faktor 

penyebab meningkatnya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah 

umur tersebut, selain itu juga berupaya untuk meneliti upaya preventif dan 

represif yang telah dilakukan Polres Malang, sebagai institusi hukum yang 

bertanggungjawab atas keamanan wilayah hukum Kabupaten Malang dalam 

mengatasi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Wawancara pendahuluan dengan Yanuar Bekti, anggota Satreskrim Polres Malang, 

tanggal 5 Oktober 2010 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana perkosaan terhadap anak di 

bawah umur di Wilayah Polres Kabupaten Malang ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

perkosaan terhadap anak di bawah umur di Wilayah Polres Kabupaten 

Malang ? 

3. Apakah upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres 

Kabupaten Malang dalam mengatasi tindak pidana perkosaan terhadap 

anak di bawah umur?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penulis dapat menganalisis modus operandi tindak pidana perkosaan 

terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Kabupaten Malang. 

2. Penulis dapat menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan 

terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur di 

wilayah Polres Kabupaten Malang. 

3. Penulis dapat menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan 

oleh Polres Kabupaten Malang dalam mengatasi tindak pidana perkosaan 

terhadap anak di bawah umur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis berupaya memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta 

kemampuan pemahaman penulis tentang perspektif kriminologis tindak 

pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. 

2. Bagi masyarakat 

Penulis memberikan sumbangan terhadap masyarakat di bidang 

ilmu hukum, khususnya menyangkut tindak pidana perkosaan terhadap 

anak di bawah umur. 

3. Bagi Akademisi 

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

hukum terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

   Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan 

adalah yuridis-kriminologis. Metode pendekatan yuridis kriminologis, yaitu 

dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang kriminologis yaitu 

pembahasan dilakukan dengan upaya untuk mengetahui modus suatu tindak 

pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, serta bagaimana 

upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian difokuskan 
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pada penelitian lapangan (field research) untuk mencari jawaban terhadap 

permasalahan.
7
  Penelitian disini berkaitan dengan tindak pidana perkosaan  

terhadap anak di bawah umur.  

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis adalah Polres Malang, khususnya Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak dan Satreskrim Polres Malang yang 

memiliki dokumentasi serta pengalaman dalam melakukan upaya preventif 

dan represif dalam mengatasi tindak pidana perkosaan terhadap anak di 

bawah umur.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan di teliti 

oleh Peneliti dan agar disini Peneliti mendapatkan data yang cukup dengan 

tujuan memberikan hasil atau pembahasan yang relevan dan valid serta 

objektif. Peneliti menggunakan 2 jenis dan sumber data, yaitu sumber data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasan data primer dan data 

sekunder yaitu :   

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

teknik wawancara dengan responden.
8
 Data jenis ini diperoleh dari 

sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu:  

                                                
7 Muslan Abdurrachman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

2009. h.94 
8 Ibid., h.24.   
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1. Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak dibawah Umur 

karena dengan melakukan wawancara langsung dengan Pelaku, 

peneliti dapat menemukan jawaban yang valid dan objektif atas 

permasalahan modus dan faktor suatu tindak pidana perkosaan di 

bawah umur. 

2. Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur, 

Peneliti mempunyai alasan untuk wawncara secara langsung bahwa 

untuk dapat memperoleh jawaban permasalahan atas modus dan 

faktor tindak pidana perkosaan anak dibawah umur.     

3. Penyidik Reskrim dan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Kabupaten Malang, Peneliti disini ingin mencari 

jawaban atas permasalahan tentang upaya preventif dan represif 

dalam kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang telah 

terjadi di Polres Kabupaten Malang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung, menjelaskan, serta 

memberikan tafsiran terhadap sumber data primer, dalam hal ini 

sumber data yang digunakan penulis adalah bahan-bahan yang berasal 

dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan topik bahasan,
9
 yang 

kemudian dikaitkan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak di 

bawah umur. 

 

                                                
9 Ibid 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dapat mendukung data 

primer menggunakan teknik : 

a. Interview ( wawancara )  

Interviev atau wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang 

sama dua  orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, serta dapat 

melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, 

beberapa jenis gejala sosial, baik yang mendalam (laten) maupun 

manifest.
10

 

Interview dilaksanakan terhadap subyek yang diambil dengan 

cara purpossive sampling. Dimana peneliti secara subyektif mengambil 

sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut 

mencerminkan (representative) bagi penelitian.
11

 

Dalam penelitian ini, responden yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini ada 4 yaitu :  

1. Zulkifli Sukur, pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah  umur. 

2. Ning (16 tahun), korban tindak pidana perkosaan anak dibawah 

umur. 

3. Brigadir Erlehena BR, Penyidik Pembantu Unit Perempuan dan 

Anak Polres kabupaten Malang. 

                                                
10 Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Yayasan Penerbit fakultas Psikologi, UGM, 

Yogyakarta 1970.  
11 Muslan Abdurrachman, Op.Cit., h.109 
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4. Aiptu Sudarto, Kepala Unit Bagpersmin Reskrim Polres Kabupaten 

Malang.  

b. Studi Dokumen 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa 

dokumen berkaitan dengan catatan dan kearsipan yang mendukung 

data primer.  

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan di sini berarti penulis mengumpulkan bahan 

yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, surat kabar, yang 

berkaitan dengan topik bahasan, yaitu tindak pidana perkosaan 

terhadap anak di bawah umur.  

5. Analisis Data 

Dalam   menentukan   analisa   data    mengunakan   analisa   

deskriptif   kualitatif,  yaitu   mendeskripsikan  dan  menganalisa  secara   

aktual, sistematis, akurat data  yang  akan  diteliti,  yang  telah  diperoleh   

dilapangan  (berupa kalimat-kalimat) kemudian   menampilkan  gambaran   

obyektif   dari  hasil penelitian berdasarkan kenyataan.
12

  yang   terjadi   

serta   dikaitkan   dengan    teori-teori kejahatn, UU yang  relevan, 

sehingga menghasilkan hasil yang obyektif berkaitan dengan tindak pidana 

perkosaan terhadap anak di bawah umur.  

 

 

                                                
12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kelima PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta., 2003. h.38 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN. 

Pada bab ini, berisi mengenai keadaan umum dari skripsi yang di tulis, 

dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian, metode penelitian, landasan hukum, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum yang mengkaji secara teoritis 

mengenai tinjauan umum tentang kriminologi meliputi pembahasan ilmu 

kriminologi, modus operandi, faktor-faktor penyebab kejahatan, dan upaya 

penanggulangan kejahatan oleh kepolisian, kemudian tinjauan umum tindak 

pidana perkosaan, dan tinjauan umum tentang anak di bawah umur. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data dari hasil penelitian dan analisis 

penulis terhadap modus operandi tindak pidana perkosaan anak dibawah 

umur, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan 

terhadap anak di bawah umur, serta upaya preventif dan represif yang 

dilakukan oleh Polres Kabupaten Malang dalam mengatasi tindak pidana 

perkosaan terhadap anak di bawah umur. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran, 

terhadap penelitian dan pembahasan penelitian ini serta rekomendasi terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan. 


