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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Penginapan atau akomodasi saat berpergian atau liburan adalah jenis 

tempat tinggal dalam perjalanan dimana orang yang harus tinggal jauh dari 

rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, 

tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses 

ke fungsi umum pada rumah tangga. 

  Terlebih lagi penginapan atau villa yang berada dekat dengan tempat 

wisata sangatlah memudahkan siapa saja yang sedang liburan untuk 

mendapatkan tempat tinggal sementara. Keberadaan penginapan atau villa 

juga dapat menambah keinginan atau minat wisatawan mengunjungi suatu 

obyek wisata tersebut. Seperti contoh villa yang berada di daerah wisata 

Songgoriti Kota Batu. Selain dapat menikmati suasana di tempat wisata secara 

langsung, para wisatawan juga dapat menikmati suasana dan keindahan  

melalui villa yang terdapat di dekat lokasi wisata. 

       Namun ironisnya, fasilitas yang disediakan untuk memudahkan seseorang 

yang akan melakukan wisata malah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di villa 

tersebut. Banyak kalangan yang kemudian menyalahgunakan keberadaan villa 

tersebut untuk berbuat cabul/mesum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa 

para penyewa villa-villa di kawasan Songgoriti Kota Batu banyak berasal dari 

sepasang kekasih yang hanya ingin melepaskan hasrat seksualitas mereka. 
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Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan villa tersebut menunjang 

terjadinya seks bebas di kalangan pasangan muda baik pelajar, mahasiswa, 

oknum pemerintah yang tidak memiliki ikatan pernikahan, dan sebagainya.1 

       Menurut sumber di villa kawasan Songgoriti digunakan oknum Tentara 

Nasional Indonesia (TNI AU) dari salah satu kesatuan di Malang, Jawa Timur, 

berpangkat Praka, memperdaya beberapa perempuan agar bisa berhubungan 

intim dan kemudian menguras harta benda korban.2 Hal tersebut tentu menjadi 

pertanyaan besar, mengapa keberadaan villa yang banyak disalah gunakan 

masyarakat sampai saat ini tidak ada penanganannya. Kemudian bagaimana 

sebenarnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut yang terus 

terjadi sampai saat ini. 

       Sangat disayangkan ketika seorang pemilik villa atau penginapan tersebut 

membiarkan dengan leluasa anak dibawah umur laki-laki dan perempuan 

keluar masuk tanpa ada teguran atau larangan dari pemilik penginapan, 

pasangan yang belum tentu suami istri menginap berdua satu kamar. Apa yang 

dilakukan oleh pemilik penginapan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 

295 ayat 2 KUHP yang berbunyi :  

“Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan 
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang 
tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya 
belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang 
lain.”  

 
Atau pasal 296 KUHP yang berbunyi :  

                                                             
       1 Abib, Penginapan Digunakan oleh Pihak yang tidak Bertanggung Jawab, www.masalah 
songgoriti.com, diakses pada tanggal 25 April 2015.  
       2 Faris . setelah berhasil ngaku polisi pelaku tiduri dan kuras harta 4 perempuan, 
http://indonesia.com,diakses pada tanggal 2 juni 2015. 
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“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai 
pencahariannya atau kebiasaan.” 

 

Serta bertentangan dengan Perda Kota Batu No 1 tahun 2013 Pasal 66 

huruf a, j dan Pasal 68 huruf g  yang berbunyi : 

“Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati 
norma agama; Pasal 66 j) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan 
tempat usahanya; dan Pasal 68 g) menyalahgunakan tempat usaha untuk 
kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian 
obat-obatan terlarang.” 

 
       Memang permasalahan sosial ini sampai sekarang belum dapat ditangani 

karena berbagai macam alasan. Tidak semudah seperti apa yang dibayangkan 

banyak orang dalam menangani masalah tersebut, misalnya dengan 

melakukan razia. Karena semua itu ada aturannya. Pihak kepolisian tidak 

dapat menangani masalah ini karena tidak adanya laporan masyarakat. Polisi 

tidak bisa melakukan razia pada villa-villa tersebut karena tidak ada pihak 

yang melaporkan masalah tersebut. Jika polisi melakukan razia pada villa-villa 

tersebut dengan sendirinya, dan ternyata di lokasi tidak menemukan apa yang 

dicari berarti polisi telah mengganggu ketenangan umum. Terlebih lagi 

keberadaan beberapa villa tersebut ternyata telah diberikan izin pemerintah. 

Salah satu bukti, adalah dengan diterbitkannya Surat Perijinan Villa milik 

Titut Pujiari No.530.08/205/HO/422.208/2009 tentang Ijin Gangguan (HO) 

Tempat Usaha Penginapan/Villa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Batu. 
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       Berdasarkan adanya kenyataan tersebut diatas yang melatar belakangi 

penulis untuk memilih judul : ”Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Para 

Pihak yang Memfasilitasi Terjadinya Perbuatan Cabul yang Berkedok 

Villa” (studi kasus di kawasan Songgoriti  Kota Batu). 

B. Rumusan Masalah 

       Dalam suatau penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 

penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan 

tujuan yang di kehendaki. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana fakta terjadinya perbuatan cabul yang difasilitasi oleh para 

pihak yang berkedok villa ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan dari penegak hukum dalam 

memberantas penyalahgunaan villa ? 

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam 

memberantas penyalahgunaan villa dan solusinya ? 

C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami fakta terjadinya perbuatan cabul yang 

difasilitasi oleh para pihak yang berkedok villa. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan dari penegak hukum dalam 

memberantas penyalahgunaan villa. 

3. Untuk mengetahui apasajakah kendala yang dihadapi oleh penegak hukum 

dalam memberantas penyalahgunaan villa dan mencari solusinya. 

 



5 
 

D. Manfaat  dan Kegunaan Penelitian 

       Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan yaitu : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan 

awal untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan 

aturan penginapan atau villa. 

b. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu 

sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang 

memberikan pemaparan dan pengetahuan kepada pemilik dan penyewa 

villa tentang aturan mengenai menyewa dan menyewakan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, 

harapanya melalaui hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

penulis tentang aturan dan penanggulangan penyalahgunaan villa, 

sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk penegakaan hukum yang 

lebih baik. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat memahami 

aturan penginapan atau villa dan bagi pemilik villa tidak melakukan 
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penyalahgunakan penginapan atau villa untuk berbuat hal-hal yang 

tidak sepantasnya dan melanggar hukum. 

c. Bagi Penegak Hukum 

Dengan dilaksaanakannya penelitian ini harapannya mampu 

memberikan kontribusi bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya 

dibidang hukum pidana agar para penegak hukum bisa menerapkan 

aturan-aturan yang berlaku dan sanksi-sanksi yang tegas bagi para 

pemilik penginapan atau villa yang melanggar aturan. 

E. Metode Penelitian 

       Untuk memperoleh data-data yang duhubungkan dengan penulisan skripsi 

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

       Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan melalui peraturan 

perundangundangan yang berlaku terkait dengan perbuatan memfasilitasi 

terjadinya perbuatan cabul yang berkedok villa yaitu diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  serta Perda Kota Batu. 

       Sedangkan pendekatan Sosiologis yaitu melihat keadaan di tempat-

tempat villa yang dijadikan kedok oleh para pihak guna memfasilitasi 

perbuatan cabul orang lain, serta peranan penegak hukum dalam 

memberantas penyalahgunaan yang dilakukan pemilik villa atau penyewa 

villa dan melihat kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam 

memberantas penyalah gunaan villa. 
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2. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Batu. Beberapa 

lokasi yang dijadikan pengambilan data adalah sebagai berikut : 

a. Kawasan Villa Songgoriti Kota Batu 

b. Polresta Batu yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin I, Dusun. 

Junrejo Kota Batu. 

c. Satpol PP Kota Batu yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 27 B 

Kota Batu.   

3. Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer berupa penelitian langsung di kawasan 

Songgoriti Kota Batu, Polres Kota Batu dan Satpol PP Kota Batu  

yang dilaksanakan pada tanggal 12 september 2015 sampai dengan 

tanggal 1 desember 2015 guna mencari data tentang para pihak yang 

memfasilitasi terjadinya berbuatan cabul yang berkedok villa.  

b. Sumber Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian 

dalam skripsi, tesis, dan  peraturan perundangundangan terkait. 

4. Metode Pengmpulan Data 

       Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview) dilakukan terhadap narasumber penegak 
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hukum yang disini adalah Polisi dan Satpol PP, yang bertugas 

menertibkan villa, juga pemilik villa, makelar/calo serta pengunjung 

villa. 

b. Observasi yaitu melakukan pengamatan obyek apa saja yang terjadi di 

lokasi penelitian. 

c. Studi Dokumen yaitu mengkaji serta mempelajari data-data yang 

dimiliki oleh pihak kepolisian seperti data terjadinya perbuatan cabul 

yang berlokasi di songgoriti ,serta mempelajari aturan aturan tertulis 

yang dimiliki pemilik villa. 

d. Studi Kepustakan adalah dengan melakukan pencarian atau 

penelusuran bahan-bahan kepustakaan berbagai literatur atau buku – 

buku maupun jurnal. 

e. Penelusuran Internet atau studi website untuk melengkapi bahan 

hukum yang lain. 

5. Metode Analisa Data 

       Sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis, 

maka penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

Deskriptif dimaksud untuk menguraikan secara keseluruhan data yang 

diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan penelitian lapang yang 

berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian 

dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian,  metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang tinjauan umum dan kajian pustaka 

mengenai pengertian-pengertian dan pendapat para ahli tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

BAB III  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai data-data hasil analisa penulisan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. 

BAB IV  : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hal-hal yang diuraikan dalam 

bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


