
   1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena 

sering terjadi di kalangan remaja semakin bertambah, misalnya dengan 

menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau 

mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, mencolak-colek pada tubuh 

korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak 

dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci 

hal tersebut. Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku 

tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman, rata-rata 

korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah pada kaum perempuan. 

Kasus pelecehan seksual sudah seringkali diekspose oleh media massa, 

namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya 

menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual 

atau menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang tidak serius untuk 

ditanggapi. Dalam banyak kasus, banyak korban yang memilih diam dan 

menganggap biasa perlakuan yang diterima dari atasan ataupun rekan kerja. 

Maraknya pelecehan seksual yang terus-menerus terjadi sangatlah membuat 

keresahan di masyarakat, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-

anak perempuan. Namun, ada yang mengatakan bahwa justru korbanlah yang 

memberikan peluang kepada para pelaku untuk dapat melakukan pelecehan 

seksual tersebut. Misalnya dengan memakai pakaian ataupun memperlihatkan 
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perilaku-perilaku yang justru dapat memberikan ruang kepada pelaku sehingga 

membuat pelaku dapat tersugesti untuk melakukan pelecehan seksual tersebut.  

Pelecehan seksual ini tidak hanya memberikan dampak pada pada fisik 

korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk 

dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu 

membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan 

waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Bahkan ada juga yang sampai 

menderita masalah kejiwaan sampai pada tindakan bunuh diri, karena tidak 

kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya.  Tentunya hal ini 

sangat meresahkan terutama kepada kaum perempuan yang takut jikalau akan 

bepergian sendirian keluar rumah maupun ke tempat lainnya. Pelecehan 

seksual seakan menjadi momok yang mengerikan bagi kalangan pelajar 

ataupun mahasiswi. 

Di kota Malang sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali 

terjadi, beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Malang sungguh 

terkesan sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh para remaja yang seharusnya 

mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah sebaliknya 

melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi sebuah 

cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan 

berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi 

masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau 
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sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan 

sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum 

dapat teratasi malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak 

Kepolisian itu sendiri apabila cara-cara ini tidak dapat menanggulangi 

pelecehan seksual ini diharuskan untuk membuat atau melakukan cara yang 

lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak remaja 

yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, 

memang tidak semudah untuk dilakukannya  penyelesaian masalah pelecehan 

seksual ini dengan gampangnya, namun paling tidak ada cara yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan sekaligus ini cukup 

membantu masyarakat.  

Padahal apabila ini tidak segera di selesaikan maka akan menjadi 

peristiwa traumatis, semakin lambat keadaan ini tidak di ditangani maka akan 

semakin susah di tangani, karena akan semakin banyak kasus-kasus atau 

kejadian-kejadian yang timbul. Karena kita tidak pernah bisa menaruh 

prasangka terhadap orang bahwa orang tersebut adalah orang yang dapat 

melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Karena mulai dari orang 

yang bertampil keji sampai yang baik pun dapat melakukan hal ini. Kita selama 

ini terlalu terperangkap dengan kata “jangan dekati orang asing” atau “apabila 

ada orang asing yang panggil maka harus lari ataupun sembunyi” padahal 

kebanyakan dari para pelaku pelecehan seksual ini adalah orang terdekat 

daripada si korban, hal ini tentunya bukan lagi darurat tetapi bencana terhadap 

perkembangan para remaja saat ini dan kedepannya. 
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Berdasarkan pada Pasal 2 UU nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian 

bahwa fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pada 

dasarnya, setiap orang harus menunjukkan bahwa dirinya tidak bersedia 

dilecehkan dan sepan-tasnya tidak memberikan peluang pada pihak manapun 

untuk melecehkan diri kita. kita harus menunjukkan sikap tegas pada saat 

orang lain melakukan tindakan tanda-tanda kearah pelecehan, seperti meminta 

untuk membuka pakaian atau meraba-raba. Bahkan sejak kecil, anak-anak 

sebaiknya diajarkan untuk tidak membiarkan orang lain selain orang tuanya 

melihat-lihat atau memegang-megang tubuhnya. 

Dilihat daripada fungsi kepolisian ini tentunya diharuskan untuk dapat 

terselenggerakan semuanya sehingga masyarakat merasa dapat benar-benar 

terlindungi. Namun sepertinya yang menjadi pemasalahannya adalah pada 

perlindungannya ini pihak kepolisian masih tetap mengangkat kedua tangannya 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dimana sudah sangat terlihat 

akibatnya. Berdasarkan pada dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 

1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa : “Hak 

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.” Berdasarkan dari itu seharusnya seorang anak yang masih 

remaja dan masih di dalam pengawasan orang tua haruslah mendapatkan 
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perlindungan khusus. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 mengenai 

perlindungan khusus terhadap anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa : 

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh 

Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman 

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh 

kembangnya.”  

Dilihat daripada perlindungan secara khusus ini, sangat bagus sehingga 

anak-anak terjauh dari Kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum, sesuai dengan Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun lagi-lagi masih 

belum adanya upaya yang secara optimal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

untuk masalah pelecehan seksual ini. Sehingga tidak lagi adanya timbul 

keresahan mengenai pelecehan seksual serta tindakan-tindakan yang sangat 

merugikan pada masyarakat. Karena Walaupun secara umum wanita sering 

mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual 

dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki 

ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan 

ataupun berjenis kelamin sama. Pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja 
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terlepas dari jenis kelamin, umur,  pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai 

agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial, semua bisa menjadi 

korban dan pelaku pelecehan seksual. Sehingga harus adanya kesungguhan 

yang benar-benar yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi 

pelecehan seksual. Karena korban dari pelecehan seksual ini bukan yang si 

penerima pelecehan namun juga keluarga korban si penerima pelecehan. 

Berdasarkan pada uraian yang terdapat di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul : Analisis Tentang Upaya 

Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual 

(SEXUAL HARASSMENT) Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di 

Polresta Malang).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis akan 

meneliti dan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

dalam menanggulangi maraknya pelecehan seksual (sexual 

harassment) di kalangan remaja ? 

2. Bagaimana upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

dalam menanggulangi maraknya pelecehan seksual (sexual 

harassment)  di kalangan remaja ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka tujuan 

yang ingin di capai oleh penulis adalah :  
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1. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi maraknya pelecehan 

seksual (sexual harassment) di kalangan remaja 

2. Untuk mengetahui bagaiamana upaya represif yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian dalam menanggulangi maraknya pelecehan 

seksual (sexual harassment) di kalangan remaja 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan sebagai 

suatu pengetahuan baru untuk penulis mengenai masalah pelecehan 

seksual (sexual harassment) serta untuk lebih memahami mengenai 

penerapan hukum yang lebih baik di masyarakat.  

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan bagi masyarakat terutama pada pihak orang tua yang 

memiliki anak-anak remaja agar lebih memahami tentang fenomena 

pelecehan seksual, apa saja faktor dan dampak apabila sampai terjadi 

pelecehan seksual (sexual harassment) serta panggulangan-

penanggulangan yang dapat dilakukan jika terjadi pelecehan seksual. 

3. Bagi Kepolisian 

Untuk memberikan masukan-masukan  kepada pihak kepolisan yang 

mempunyai tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan 

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi dalam 
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menuntaskan masalah-masalah pelecehan seksual (sexual harassment) 

yang terjadi di kalangan remaja sekarang ini.  

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis/social legal research untuk mengkaji dan membahas 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan secara konkret supaya tercapai keadilan, kepastian 

dan kemanfaatan dalam masyarakat.1 Metode penelitian yuridis yaitu 

memahami tentang upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi 

pelecehan seksual di kalangan remaja. Sesuai dengan tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 

22 Tahun 2002 Tentang kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum  

Pidana (KUHP) pasal 289 tentang pencabulan, dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80-82 tentang Perlindungan Anak, atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan secara sosiologis 

mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus 

melihat kebenaran dan kenyataan yang ada atau yang terjadi di dalam 

masyarakat pada saat ini. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                           

       1 Zainudin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 106. 
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Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas 

akhir ini adalah di Markas Polres Kota Malang, Jl. Jaksa Agung Suprapto 

Nomor 19 Malang dengan pertimbangan di Polresta Malang ditemukan 

adanya kasus pelecehan seksual di kalangan remaja. 

3. Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari Mapolresta Malang 

tentang adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2016 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, antara lain : 

a) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 

b) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak  

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

e) Literatur yang sesuai dengan dengan permasalahan yang 

diteliti. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara, yaitu data yang diperoleh dari responden dalam penelitian 

ini dari, Ibu Bripka  Evi Andriani, SH selaku dari Bareskrim Polresta 

Malang, bapak Iptu Jaminto, S.H (Kaur Binops Satuan Binmas Polres 

Malang Kota), bapak Akp Wisnu S. Kuncoro, S.IK (Kasat Binmas 

Satuan Binmas Polres Malang Kota), ibu Ipda Lilik Isti, S.H (Kanit Bin 

Polmas Satuan Binmas Polres Malang Kota), dengan Ipda Yuliana 

Plantika, S.TK (Kanit Satuan PPA Polres Malang Kota), Bripka Yana 

Rifika (Penyidik PPA Satuan Reskrim Polres Malang Kota). 

b. Studi Dokumen yaitu berupa Foto-foto pada saat melakukan sosialisasi 

dan pada saat menindak pelaku, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 

Visum et repertum. 

c. Penulusuran Pustaka, terbagi menjadi dua yaitu : 

a) Manual, yaitu buku buku cetak yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b) Digital, yaitu browsing internet yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu Kitab 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang Nomor 
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2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yaitu adanya terdapat kasus 

pelecehan seksual yang terjadi dan di tangani oleh pihak Polresta. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 ( empat ) BAB yang tersusun 

secara berurutan. Mulai BAB I sampai BAB IV, secara garis besar dapat di 

uraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan peneliatian, manfaat penelitian, kegunaan penulisan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat, terkait 

dengan permasalahan yang ada mengenai upaya Kepolisian dalam mencegah 

dan menanggulangi pelecehan seksual di kalangan remaja di wilayah hukum 

Polresta Malang.  
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BAB III Hasil dan Pembahasan 

Pada Bab ini menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan 

hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah 

berdasarkan pada teori dan kajian pustaka terhadap upaya Kepolisian dalam 

mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual di kalangan remaja di 

wilayah hukum Polresta Malang.  

BAB IV Penutup 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-bab 

yang telah diuraikan atau dijelaskan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan juga menjadi masukan kepada 

pihak-pihak yang berkaitan. Yakni upaya Kepolisian dalam mencegah dan 

menanggulangi pelecehan seksual di kalangan remaja di wilayah hukum 

Polresta Malang. Serta adanya daftar pustaka yang dapat dijadikan sebagai 

sumber rujukan penulisan hukum nantinya. 

  

 


