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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Fenomena Pelecehan Seksual yang Terjadi di

Wilayah Kota Malang

Sebelum Penulis menjabarkan dan membahas mengenai hasil dari 

penelitian dalam bab pembahasan pada skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan 

memberikan gambaran secara umum tentang faktor-faktor penyebab pelecehan 

seksual yang terjadi di kota Malang. 

Kota pendidikan adalah salah satu julukan yang melekat pada kota 
Malang. Julukan ini muncul lantaran banyaknya jumlah kampus dan 
sekolah yang ada di Malang raya. Terdapat setidaknya lebih dari 80 
Perguruan Tinggi yang tersebar di wilayah Malang Raya. Jumlah 
perguruan tinggi yang sebanyak itu lah sehingga akhirnya banyak 
mahasiswa dari luar kota memenuhi kota Malang untuk menuntut ilmu. 
Namun ternyata julukan kota Pendidikan itu telah muncul jauh lebih 
lama sebelum terbentuknya kampus-kampus yang ada sekarang. 
Meningkatnya perekonomian dan bertambahnya penduduk kota Malang 
secara pesat menjadi alasan semakin banyak munculnya sekolah. 
Karena statusnya yang memang sebagai kota pendidikan sejak masa 
lalu, tentu saja sudah banyak pelajar dari kota lain yang bersekolah di 
Malang. Rata-rata mereka berasal dari wilayah sekitar Jawa Timur dan 
tinggal di asrama yang dikelola sekolah atau kos di daerah sekitar 
sekolah. Ketika zaman kemerdekaan tiba dan akhirnya mulai ada 
universitas yang berdiri di Malang, jumlah siswa yang masuk ke kota 
ini semakin banyak. Hal itu terus berlangsung hingga sekarang dan 
akhirnya pendidikan menjadi salah satu pendorong berkembangnya 
kota Malang ini. Jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di 
Kabupaten Malang, Jawa Timur, sejak Januari hingga Agustus tahun ini 
sebanyak 57 kasus, atau naik 30 persen dari periode yang sama tahun 
2013 lalu. Berdasarkan data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Malang, total kejahatan 
seksual terhadap anak tahun 2013 lalu berjumlah 87 kasus. Sejak 
Januari lalu, kejahatan seksual terbanyak terjadi pada Februari dan Mei, 
masing-masing 10 dan 13 kasus. Sedangkan untuk kasus pelecehan 
seksual sendiri pada tahun 2014 terdapat sekitar 33 kasus.1 

       1 Abdi Purnomo.   https://m.tempo.co/read/news/2014/08/14/.0585.99739/.kejahatan-seksual-
terhadap-anak-di-malang-melonjak. Diakses tanggal 25 November 2016  
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Seperti yang diketahui bahwa Malang adalah Kota pendidikan sehingga 

adanya ketertarikan tersendiri untuk para siswa-siswi yang telah lulus dari 

SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk menjadikan Kota Malang ini sebagai 

patokan pertama untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih atas dalam hal 

ini adalah Universitas yang mempunyai predikat-predikat terbaik yang sudah 

diakui bukan saja di tingkat nasional melainkan pada tingkat internsional juga. 

Semakin banyak yang datang dan menetap di Kota Malang ini maka selalu 

adanya pertambahan penduduk di Kota Malang ini terutama anak-anak muda 

yang datang bukan saja dari seluruh pelosok nusantara namun juga bahkan dari 

berbagai negara yang ada dunia yang ingin menimbah ilmu.  

Kota Malang pada saat ini terlihat cukup rawan dalam masalah 

kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini. Perlakuan-

perlakuan yang mulai tidak senonoh yang diperbuat secara terang-terangan 

kepada lawan jenisnya tersebut salah satunya adalah masalah pelecehan 

seksual yang akhir-akhir menjadi gangguan terhadap pihak kepolisian dan 

keresahan terhadap masyarakat kota Malang sendiri. Bukan saja berlaku untuk 

para anak sekolahan namun juga dapat terjadi pada kalangan 

mahasiswa/mahasiswi. Berkaitan dengan permasalahan pelecehan seksual yang 

terjadi di kota Malang kecenderungan yang terjadi tentunya bukan saja pada 

laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan, namun juga bisa 

saja antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual saat ini memang sudah 

sangat fatal bahkan terlihat sudah menjadi budaya untuk mereka dan bahkan 

ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa yang dapat 
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dilakukan oleh siapa saja, orang yang sudah tua bahkan kepada orang yang 

paling muda. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan 

pelecehan seksual terhadap lawan sepermainannya sehingga memang 

diperlukan pengawasan yang lebih terhadap anak remaja janganlah  orang tua 

melepas tangan begitu saja sehingga anak tersebut berjalan sendiri di jalan 

yang tidak baik, karena ini yang dapat merusak tumbuh kembangnya. Faktor-

faktor penyebab pelecehan seksual yang terjadi yaitu : 

a) Faktor berpakaian minim 

Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang 

mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah 

memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, anak-anak atau bahkan 

siapapun itu termasuk para kaum pria, tetapi kebanyakan yang terjadi 

kepada kaum wanita. Dilihat dari cara berpakaian minim pada kaum 

wanita memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita 

sebagai objek seksualitas, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi 

dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki 

derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seksualitas 

pada kaum lelaki.2  

Terkait dengan faktor berpakaian minim, seperti berita yang 

dilansirkan dari salah satu berita di malang sendiri ia berinisial GL 

adalah salah satu pelaku pelcehan seksual yang saat ini bertempat 

                                                           
       2 Hasil wawancara dengan Iptu Jaminto tahap I, S.H (Kaur Binops Satuan Binmas Polres 
Malang Kota) tanggal 5 September 2016. 
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tinggal di Desa Gondowangi, kecamatan Wagir, kabupaten Malang 

pelaku merupakan seorang bapak yang telah mempunyai dua istri dan 

tiga anak. Menurut pengakuan GL bahwa ia melakukannya karena 

merasakan nafsu ketika seringkali melihat perempuan yang memakai 

pakaian minim sampai sering memperlihatkan lekuk tubuh dari 

perempuan tersebut. pelaku juga mengakui bahwa pelaku seperti 

kerasukan setan pada saat setiap kali melihat perempuan seperti ini, dan 

setelah pelaku melakukan pelecehan seksual ini seringkali pelaku tidak 

sadarkan diri dan segera meminta maaf kepada para korban dengan 

alasan yang sama bahwa pelaku tidak sadar akan hal tersebut dan 

setelah itu pelaku melarikan diri,. perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

ini sudah terjadi hingga 8 kali pada perempuan-perempuan di sekitar 

wilayah tempat tinggalnya.3 

Kemudian adapun pelaku lainnya yang berinisial S, merupakan 

salah satu murid SMP yang sedang duduk di bangku kelas 3 yag 

berumur 15 tahun pada salah satu sekolah Swasta di kota Malang 

pelaku yang dilaporkan oleh ibu korban karena telah melakukan 

pelecehan seksual terhadap anaknya ibu tersebut atau adik kelasnya 

yang pada saat itu duduk di bangku kelas 1 SMP, pelaku mengakui 

sudah lama ingin berkenalan dengan korban yang nyatanya adalah 

tetangga baru korban yang menurut pelaku sangat cantik apalagi jika 

sedang idak memakai baju seragam sekolah, namun korban terus saja 

                                                           
       3 Lucky Aditya Ramadhan. http://beritajatim.com. Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 
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menghindar dan tidak mau untuk diajak berkenalan, karena rasa 

kekesalan yang pelaku rasakan maka, pelaku seketika menemui korban 

pada saat pulang sekolah yang pada saat itu memang sudah sepi karena 

banyak murid yang telah pulang, korban berusaha  untuk meloloskan 

diri. Namun korban tidak berdaya untuk kabur dari pelaku, pelaku pun 

berusaha untuk menciumi korban dan meremas payudara korban hingga 

baju seragam korban sempat tersobek karena perlakuan korban yang 

terlalu kasar terhadap korban. Pelaku mengakui bahwa ini adalah 

kejadian yang pertama kali dilakukannya dan yang sangat ia sesali, 

bahkan pelaku tidak menyangka akan terjadi sejauh itu.4 

b) Faktor media massa  

Media massa berperan memberi kekuatan terhadap jalan pikiran dan 

perilaku remaja dalam perjalanan hidupnya di masyarakat. pengaruh 

media massa dapat menimbulkan rangsangan ke arah kejahatan yakni :  

a. Bahwa cara untuk berbuat jahat serta menghindari penegak 

hukum, dapat dipelajari lewat media massa. Berita dari media 

cetak mungkin dapat dipergunakan oleh penjahat untuk mengejar 

keuntungan. Para remaja melakukan kekejaman dan kejahatan 

karena meniru informasi dan tayangan di media massa.  

b. Media massa karena mengutamakan pemberitaan yang bersifat 

negatif sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai persoalan 

biasa. Acara-acara TV menempatkan tayangan kejahatan pada 

                                                           
       4 Hasil wawancara dengan remaja S sebagai pelaku pelecehan seksual, pada tanggal 8 Februari 
2017 
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waktu penonton berjumlah maksimal. Media cetak menempatkan 

berita kejahatan pada tempat yang mencolok. 

c. Media massa sering menonjolkan masalah abnormal di bidang 

sex, serangan, kekejaman, serta penipuan. Masalah demikian 

sering dimuat dalam komik-komik dan membahayakan etika, 

sehingga tayangan sensasional dapat membangkitkan hasrat 

mengejar kebahagiaan secepat mungkin untuk hidup mewah.5 

 
Media massa memang tidak selamanya terlihat buruk untuk membentuk 

pola perilaku anak. Namun kebanyakan anak tersebut selalu mendapatkan 

pelajaran yang bahkan bisa disertakan dengan vidio yang dapat ditonton oleh 

anaknya tersebut. Orang tua seharusnya tidak memberikan sesuatu yang 

berhubungan dengan media massa kepada anak yang sedang dalam tumbuh 

kembangnya. Untuk memperkuat data terkait dengan faktor media massa ini, 

Penulis telah mewawancarai salah satu mahasiswa berinisial AA dan juga 

kasus yang terjadi di malang dengan pelakunya adalah MK, mereka berdua 

merupakan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak 

perempuan di bawah umur : 

MK adalah seorang baru mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) 

di Kota Malang yang berasal dari Kota Surabaya yang berumur 19 

Tahun, ia merupakan seorang pelaku yang diamankan polisi setelah 

dilaporkan meremas payudara seorang pejalan kaki di Jalan. Kendalsari 

                                                           
       5 Hasil wawancara dengan Iptu Jaminto tahap II, S.H (Kaur Binops Satuan Binmas Polres 
Malang Kota) tanggal 5 September 2016. 
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Kecamatan Lowokwaru, kota Malang. pelaku mengaku telah 

melakukan aksi cabulnya itu sebanyak empat kali di lokasi yang 

berbeda. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu menguntit korban 

sambil mengendarai motor. Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku 

pada saat jam-jam tertentu saja biasanya dilakukan pada jam di saat 

anak-anak waktu pulang sekolah, menurut MK karena pada saat itu 

sangat ramai sehingga apabila ia melakukan pelecehan ini tentunya 

sangat aman dan tidak ada yang melihatnya apalagi ia memakai 

kendaraan bermotor tentunya sangat membantu ia dalam proses 

pelarian apabila sewaktu-waktu ia ketangkap basah melakukannya, 

apalagi pada anak yang tidak dijemput oleh kedua orangtuanya, 

tentunya ini peluang yang sangat besar untuk MK dapat melakukan aksi 

pelecehan seksual tersebut. pelaku mengaku ini merupakan suatu 

kepuasan tersendiri untuk dirinya, karena selama ini ia hanya 

mengandalkan tontonan-tontonan yang berbau porno saja yang 

diaksesnya melalui media massa tanpa dirasakn secara nyata, sehingga 

kejadian ini sangat membuat dia merasa lebih baik untuk dapat 

memuaskan hasratnya. Kepuasan inilah yang membuat ia semakin 

kecanduan untuk melakukannya terus-menerus.6 

Kemudian adapun pelaku yang berinisial AA salah satu mahasiswa 

semester 2 pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berumur 

20 Tahun, pelaku mengakui jika pelaku termasuk kedalam orang yang 

                                                           
       6 Darmadi Sasongko. http://www.merdeka.com. Diakses pada tanggal 8 Februari 2017  
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mengidap hipersex atau seorang pecandu sex dan sering menonton 

bahkan mendownload sesuatu yang berbau dewasa serta yang tak layak 

untuk ditonton, sehingga pada saat hari dimana kejadian pelecehan 

seksual tersebut terjadi, pelaku pada saat itu sedang membeli makan di 

salah satu warung di dekat kos-kosannya yng baru saja pelaku tempati di 

daerah Jl Kendalsari, Lowokwaru, Kota Malang. tiba-tiba ia mengingat 

pelaku lupa membawa uang, pelaku pun pulang kembali ke kosannya 

namun pelaku tiba-tiba melihat ada wanita yang berjalan sendirian ia 

langsung menghampiri dan meremas payudara korban dengan tangan 

kiri. Ia mengaku empat kali meremas payudara wanita, kebetulan korban 

yang terakhir melapor ini adalah seorang  pelajar SMA yang sering 

berjalan setiap pergi dan pulang sekolah yang selalu melewati daerah 

tersebut. Rasanya terdengar para pelaku sangat tidak manusiawi dengan 

segala keadaan apapun yang penting semua hasratnya dapat terpenuhi.7 

c) Faktor menyimpangnya perilaku seks 

Menyimpangnya perilaku seks yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya 

orang ini memiliki kelainan seperti suka memperlihatkan alat vitalnya, 

suka membahas masalah-masalah pornoaksi atau memiliki perilaku suka 

mengintip. Oleh karena perilakunya yang menyimpang tersebut, 

terkadang bisa mendorong seseorang tersebut dari hanya sekedar 

mengintip atau berbicara porno menjadi memiliki keinginan untuk 

melecehkan seorang perempuan secara seksual.  
                                                           
       7 Hasil wawancara dengan remaja AA sebagai pelaku pelecehan seksual, pada tanggal 8 
Februari 2017 
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Menurut pengakuan pelaku yang berinisial RR, pelaku adalah 

Seorang remaja pria yang berumur 22 Tahun, ia adalah warga Desa 

Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, ditangkap 

Petugas karena telah menyelinap masuk ke rumah salah satu warga dan 

bersembunyi pada samping pintu kamar mandi dengan niat ingin 

mengintip perempuan mandi, Selama di rumah tersangka, korban 

dicabuli dan disetubuhi. Perkenalan korban setelah pelaku, memperoleh 

nomer ponsel korban dan mengirimkan SMS untuk bertemu.namun 

bukan itu saja pelaku selain mengintip pelaku juga Saat dirumah 

pelaku, korban dicabuli dengan memasukkan tangan pada kemaluan 

korban. Lalu korban disetubuhi satu kali hingga keluar sperma, pelaku 

mengaku itu semua selalu spontan  namun terkdang ia pun sangat 

menikmatinya ia sangat menyesali atas perbuatannya yang telah 

berlangsung selama 4 bulan tersebut.8  

Kepolisian adalah aparat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah 

untuk menegakkan hukum, sekaligus sebagai penyelenggara hukum dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban hukum, serta menindak tegas terhadap 

pelaku pelanggar hukum berdasarkan Perundang-Undangan. Tugas Kepolisian 

dalam hal penelitian ini ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemeliharaan dan 

penegakan hukum, dengan cara melaksanakan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 

                                                           
       8 Brama Yoga Kiswara. http://beritajatim.com. Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 
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kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melindungi 

keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari 

gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan 

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaksanakan 

tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.  

        Fungsi Kepolisian dalam penelitian ini, merupakan fungsi yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat Kepolisian untuk menegakkan hukum di bidang 

perlindungan anak dan perempuan yang selalu terlihat sebagai korban utama 

kejahatan-kejahatan yang terjadi. Penanggulangan adalah langkah-langkah 

konkrit agar tidak timbul atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini 

bertujuan untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja lagi, semua kalangan 

dapat melakukan pencegahan ini mulai dari orang tua, guru, pemerintah 

ataupun diri sendiri. Untuk penanggulangan yang di lakukan oleh 

SATBINMAS POLRESTA Malang dalam menanggulangi pelecehan seksual 

yang terjadi setiap tahun di Kota Malang.  Pelecehan seksual merupakan suatu 

perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh pihak manapun terutama untuk 

pihak perempuan yang terbilang lemah. Laki-laki yang merasa dapat 

melakukan apapun kepada pihak perempaun seperti sangat tidak berfikir lebih 

atas apa yang ia perbuat entah perlakuan tersebut baik ataupun tidak.  

Untuk masalah pelecehan seksual ini Penanggulangan yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian yang lebih tepatnya pada unit SATBINMAS adalah 

dengan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan adalah di berbagai tempat seperti 
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sekolah-sekolah atau tempat-tempat perkuliahan, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga), untuk sejauh pihak unit BINMAS sedang melakukan 

program-program untuk meninjau langsung serta melakukan sosialisasi pada 

kos-kosan perempuan maupun laki-laki yang terbilang rawan dalam melakukan 

pelecehan seksual. Pada kesempatan kali ini Penulisan hanya terfokus untuk 

mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pelecehan 

seksual di kalangan remaja dan bagaimana bentuk penanggulangan preventif 

dan represif dari pihak kepolisian terhadap pelecehan seksual yang terjadi 

untuk itu penulis melakukan penelitian pada bagian Satreskrim (Satuan Reserse 

Kriminal) tepatnya di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan juga 

pada bagian SATBINMAS (Pembinaan Masyarakat).  

B. Upaya Penanggulangan Preventif yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian 

Dalam Menanggulangi Maraknya Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja 

Unit Binmas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksanaan tugas 

pokok yang berada di bawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan 

pembinaan masyarakat meliputi pemberdayaan Polmas (Perpolisian 

Masyarakat), ketertiban masyarakat serta kegiatan kerja sama dalam 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diantaranya adalah 

melakukan sosialisasi-sosialisasi yang sudah terjadwal setiap minggunya serta 

kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh 

masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan 

harapan selalu adanya kesadaran akan ketertiban dalam masyarakat dapat 

tercapi dengan baik adanya serta berkurangnya keresahan di masyarakat.  
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Pada saat ini SATBINMAS mempunyai program-program sosialisasi 

yang diberi nama “Operasi Sayang” untuk yang terjadwal setiap hari selasa dan 

kamis untuk dapat memberikan materi-materi terkait dengan hal-hal kriminal 

yang terjadi di sekeliling masyarakat dan tentunya juga tentang pelecehan 

seksual yang seringkali terjadi akhir-akhir ini. Namun, hal ini juga tidak 

membuat para orang tua merasa tenang karena pihak BINMAS juga ikut untuk 

memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga) beserta guru-guru sekalian untuk lebih ikut membantu dan 

memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak-anaknya atau murid-

muridnya untuk lebih baik dalam bertindak.9  

Gambar 4. 

Kegiatan Sosialisasi di Karang Taruna Gadang dan Sekolah Nasional oleh SATBINMAS 

POLRES Kota/Kabupaten Malang 

 

  

(Sumber: Dokumen SATBINMAS Polres Kota/Kabupaten Malang 

                                                           
       9 Hasil wawancara dengan Iptu Jaminto tahap I, S.H (Kaur Binops Satuan Binmas Polres 
Malang Kota) tanggal 8 September 2016. 
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Pihak unit BINMAS juga melakukan patroli bersama-sama dengan pihak 

SABHARA untuk memantau tempat-tempat yang dianggapnya rawan akan 

kejadian kriminal yang tidak diinginkaan apalagi sekarang sudah banyak 

anggota-anggota geng motor yang beranggotakan anak-anak di bawah umur 

tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. SATBINMAS juga 

melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dan tokoh masyarakat 

setempat untuk menjaga keamanan dan melakukan ronda malang dan 

siskamling untuk dapat menghindari kejahatan pada malam hari. Seperti yang 

diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini hanya sebatas 

sosialisasi saja, padahal harusnya ada kegiatan yang lainnya lagi yang dapat 

mengurangi angka kasus pelecehan seksual yang terjadi. Keadaan ini sendiri 

dapat terlihat berdasarkan daripada hasil penelitian penulis bahwa kasus 

pelecehan seksual yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini masih saja 

meningkat bukan malah menurun. Seorang remaja jika hanya melalui cara 

yang lembut saja terkadang tidak menghiraukan apalagi zaman sekarang yang 

terlihat lebih modern tentu akan memicu lebih banyaknya angka pelecehan 

seksual yang terjadi.10  

Penyebaran Babinkamtibmas yang terdapat pada polsek di seluruh 

wilayah kota malang ini seharusnya dapat bekerja lebih optimal lagi, salah 

satunya adalah bekerjasama dengan unit Sabhara untuk melakukan  patroli 

terutama pada malam hari yang terlihat sebagai peluang terbesar untuk 

                                                           
       10 Hasil wawancara dengan Akp Wisnu S. Kuncoro, S.IK (Kasat Binmas Satuan Binmas 
Polres Malang Kota) tanggal 14 September 2016. 
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melakukan pelecehan seksual. Secara fisik, remaja telah mengalami 

kematangan pertumbuhan fungsi seksual sehingga perkembangan dorongan 

seksual juga semakin kuat. Artinya, remaja perlu menyesuaikan penyaluran 

kebutuhan seksualnya dalam batas-batas penerimaan lingkungan sosialnya 

sehingga terbebas dari kecemasan, tetapi juga tidak melanggar nilai-nilai moral 

masyarakat dan agama. Keresahan akan masyarakat ini sepertinya belum 

terjawab dengan hanya mengandalkan sosialisasi saja, kerjasama dengan 

berbagai pihak pun jika tidak melalui penanganan yang tepat maka sepertinya 

sosialisasi ini hanya dilakukan dengan percuma saja, memang terlihat sulit 

ketika anak dalam hal ini adalah remaja jika sudah mengenal lingkungan luar 

rumah maka perlakuan dalam arti sifat dan tingkah lakunya akan terlihat 

berbeda. Padahal Binmas sendiri mempunyai segala kegiatan dan pekerjaan 

yang menerapkan proses membina, mengarahkan masyarakat untuk : 

1. Untuk melindungi, mengayomi melayani masyarakat yang taat 
kepada hukum dan pada peraturan perundang-undangan, serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat fungsinya Binmas kepada 
masyarakat. 

2. Menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan 
masalah- masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan 
keamanan lingkungan dan mengidentifikasi masalah sosial dan 
keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan 
pemecahannya.11 

C. Upaya Penanggulangan Represif yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian 

Dalam Menanggulangi Maraknya Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja  

Bagian SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) terkhusus pada unit 

PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang mempunyai tugas dan 

                                                           
       11 Hasil wawancara dengan Ipda Lilik Isti, S.H (Kanit Bin Polmas Satuan Binmas Polres 
Malang Kota) tanggal 20 September 2016. 
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tanggungjawab untuk : melakukan konseling terhadap pengaduan, melakukan 

penyelidikan dan penyidikan perkara, dan melakukan penyuluhan tentang 

perlindungan perempuan dan anak.12  

Pihak kepolisian sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban 

untuk dengan segera mangambil langkah cepat dan tepat serta positif terhadap 

gangguan-gangguan termasuk kenakalan remaja dalam hal ini adalah pelecehan 

seksual di kalangan remaja baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang 

dpat memberikan dampak negatif kepada berkembangan dan pertumbuhan 

anak tersebut. Dalam masalah penanggulangan masalah-masalah yang terjadi 

terutama masalah pelecehan seksual ini adalah bentuk tindakan represif yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi sebagai berikut :13 

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku maupun korban. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisan adalah dimana 

pada para korban yang enggan untuk melakukan laporan atas perlakuan 

yang di dapatnya, karena pihak korban sendiri merasa takut dan malu atas 

kejadian tersebut, biasanya korban akan selalu menutup-nutupi apa yang di 

dapatnya, kecuali didesak oleh orang tua yang merasa jika perlakuan 

anaknya tidak seperti biasanya. Sehingga diharuskan untuk orang tua 

melakukan pemaksaan yang baik kepada anaknya untuk mengetahui 

sebenarnya apa yang terjadi dengan anak tersebut. Namun kadang bukan 

berarti setelah orang tua mendengarkan hal tersebut langsung melaporkan 

                                                           
       12 Hasil wawancara dengan Ipda Yuliana Plantika, S.TK (Kanit Satuan PPA Polres Malang 
Kota) Tahap I tanggal 1 Desember  2016. 
       13 Hasil wawancara dengan Ipda Yuliana Plantika, S.TK (Kanit Satuan PPA Polres Malang 
Kota) Tahap II tanggal 3 Desember  2016. 
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kejadian tersebut, bahkan orang tuanya sendiri yang enggan untuk 

melaporkan hal tersebut. karena bisa saja orang tuanya pun takut jika 

anaknya bisa saja tidak mendapatkan teman lagi jika sudah berhubungan 

dengan kasus-kasus kriminal. Tentu ini menjadi hal yang sangat 

menyulitkan untuk pihak kepolisian sendiri dalam menghadapi kasus-kasus 

pelecehan seksual yang terjadi pada saat-saat ini.14 

Gambar 4. 

Penangkapan pelaku pelecehan seksual oleh penyidik PPA POLRES 

Kota/Kabupaten Malang 

     

(Sumber: Dokumen http://www.merdeka.com) 

Rasanya seperti nilai kegunaan benda tersebut sudah dihilangkan demi 

untuk melakukan yang hal-hal yang tidak baik dan bahkan merugikan yang 

bahkan tidak memandang siapapun dan dimanapun. Harusnya pihak kepolisian 

setelah melihat banyaknya kasus yang terjadi saat ini seharusnya pihak 

kepolisian dapat lebih memproaktifkan diri untuk dapat mengusut kasus-kasus 

pelecehan seksual yang terjadi, karena melihat daripada situasi yang sudah 

sangat tidak dapat dikendalikan dan juga terbilang rawan akan pelecehan yang 

                                                           
       14 Hasil wawancara dengan Bripda Oktaviansari (Kanit Satuan PPA Polres Malang Kota) 
tanggal  6 Desember  2016. 



45 
 

dilakukan oleh pihak manapun dan kapanpun tentunya bahkan sampai pada 

orang yang berpendidikan tinggipun 15  

b. Mengadakan re-education atau penddidikan ulang, supervisi bimbingan, 

dan social case study/report. 

Pendidikan bukan hanya untuk di ketahui belaka melainkan dengan 

memahaminya lalu berusaha untuk menjalankan prosesnya. terkadang 

anak-anak terlalu sering melihat berbagai kejadian nyata yang mencoreng 

nama baik dari pendidikan tersebut mungkin salah satu penyebabnya 

adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai – nilai apa yang di 

artikan dalam kata pendidikan itu sendiri. Usaha untuk pembinaan remaja 

ini memang terbilang akan sulit apabila dikerjakan dengan sendirinya. 

Oleh karenanya agar usaha tersebut dapat terlihat semakin baik pihak 

kepolisian sendiri meminta bantuan kepada semua pihak-pihak yang dekat 

dengan subyek atau anak tersebut. Mulai dari diri sendiri atau pribadi 

remaja tersebut untuk lebih bisa memperbaiki dirinya dalam kondisi 

apapun namun jangan mengambil tindakan yang negatif untuk dicontohi, 

para keluarga atau orang tua sebagai peran penting dan yang selalu 

bertanggung jawab pertama kali untuk apapun yang terjadi kepada 

anaknya tersebut maka orang tua harus lebih membentuk keadaan yang 

positif di dalam keluarga, para guru-guru di sekolah yang akan 

mempersiapkan mental individu-individu di lingkungan sekolah untuk 

lebih aktif nanti jika bersosialisasi nanti dengan masyarakat diluar, oleh 

                                                           
       15 Hasil wawancara dengan Bripda Oktaviansari (Kanit Satuan PPA Polres Malang Kota) 
tanggal  6 Desember  2016. 
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karena itu sikap pendidik haruslah yang bernilai positif, karena apabila 

bernilai negatif selama proses belajar mengajar maka akan berdampak atau 

berpengaruh positif terhadap perkembangan mental anak, serta para 

masyarakat sekitar atau teman sepergaulannya yang diharuskan untuk 

selalu bersosialisasi dengan baik sesama para masyarakat dan teman 

sepergaulannya.16 Pihak Unit PPA juga senantiasa memberikan edukasi-

edukasi kepada masyarakat seperti seminar seperti pada gambar di bawah :  

Gambar 7. 

Seminar PPA Polres Kota/Kabupaten Malang di Universitas Muhammadiyah Malang  

          

(Sumber: Dokumen seminar Fakultas Psykologi Univ. Muhammadiyah Malang) 

c. Mengawasi remaja yang telah diserahkan kembali ke orang tuanya setelah 

menjalani proses yuridis, sehingga remaja itu menjadi lebih baik. 

Bagi remaja yang telah menajalani proses yuridis setelah 

dikembalikan kepada kedua orang tua adalah dimana pihak kepolosian 

dengan cara memperingati kedua orang tuanya agar anak selalu dalam 

pengawasan orang tuanya tersebut. Agar anak tersebut menjadi baik lagi 
                                                           

16 Hasil wawancara dengan Aipda Evi Andriani, S.H (Penyidik PPA Polres Malang Kota) 
Tahap I tanggal 8 Desember  2016. 
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maka diharuskan kepada para orang tua agar selalu mengontrol apa yang 

seharusnya ditontoni atau dilihat, didengar, dibicarakan, bahkan apa yang 

sedang anak tersebut lakukan semua harus tetap dalam pengawasan orang 

tua apalagi anak tersebut masih dalam situasi masa pubertas yaitu masa-

masa dimana anak tersebut menginjak remaja.17 

Apabila dalam posisi anak melakukan perbuatan pelecehan seksual 

biasanya anak tersebut akan di bawa ke ruang Unit  BINMAS untuk dibimbing 

dan dibina agar menjadi lebih baik lagi sebelum kembali kepada kedua 

orangtuanya. Namun apabila anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh 

pelaku yang terbilang bukan lagi dikategorikan anak-anak, maka pelaku yang 

melakukan pelecehan seksual tersebut akan dihukum berdasarkan pada 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1)-

(4) yang berbunyi sebagai berikut :  

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan 
tersebut orang tuanya. 

 
Dan juga pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 

2014 pasal 81 ayat (1)-(2) yang berbunyi sebagai berikut :  

                                                           
17 Hasil wawancara dengan Aipda Evi Andriani, S.H (Penyidik PPA Polres Malang Kota) 

tahap II tanggal 10 Desember  2016. 
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1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, 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). 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain.   

 
Serta yang terdapat pada pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut :  
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk  melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
 

Kepada para pelaku pelecehan seksual penyidik menjatuhkan hukuman 

yang terdapat pada pasal 289 KUHP tentang pencabulan tergantung dari unsur-

unsur yang terdapat dalam kasus tersebut lebih tepat masuk pada pasal yang 

mana. karena pelecehan seksual berkaitan dengan menyerang kehormatan 

kesusilaan seseorang.18 Kasus seperti itu cukup sering terjadi, artinya korban 

ditipu, diperdaya dan dipaksa oleh sekelompok orang baik dikenal maupun 

tidak dikenalnya, dan kemudian disetubuhinya di saat korban setengah atau 

tidak sadarkan diri dan tidak berdaya (misalnya pingsan). Korban sudah 

dikenalnya lebih dulu, diajak jalan-jalan, minum-minum, mampir kesuatu 

tempat, dan kemudian dipaksa melayani kebutuhan seksualnya. Kejadian-

kejadan seperti ini tentu saja tidak akan pernah menentu dapat terjadi pada saat 

kapan ataupun pada saat kita kemana. Pendapat itu menunjukkan, bahwa 

perkosaan atau pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang cukup 

                                                           
       18 Hasil wawancara dengan Bripka Yana Rifika (Penyidik PPA Satuan Reskrim Polres Malang 
Kota) Tahap I tanggal 13 Desember 2016. 
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serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang 

menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. 

Namun juga yang harus diperhatikan adalah anak yang melakukan pelecehan 

atau dalam hal ini adalah sebagai pelaku. Remaja adalah termasuk anak yang di 

bawah umur yang masih dalam masa pubertas, otomatis harus mendapat 

perlakuan yang lebih baik berbeda dengan pelaku yang sudah tergolong 

dewasa. Ini juga adalah pemicu anak tersebut dapat melakukan pelecehan 

seksual lagi karena ia merasa masih di bawah umur dan tentunya belum dapat 

katakan cakap dalam hukum sehingga masih dilindungi hanya akan dibutuhkan 

pembinaan saja. Anak yang dikembalikan kepada kedua orang tua setelah 

adanya pembinaan secara yuridis, belum tentu membuat anak tersebut jera 

apalagi jika orangtua sibuk diluar rumah. yang disesalkan lagi adalah dimana 

kasus pelecehan seksual pada anak memang dilaporkan atau terungkap berkat 

laporan dari masyarakat sekitar jika korbannya tidak menerima perlakuan 

tersebut, diakibatkan karena malu sangat besar yang dirasakan oleh korban.19 

                                                           
       19 Hasil wawancara dengan Bripka Yana Rifika (Penyidik PPA Satuan Reskrim Polres Malang 
Kota) Tahap II tanggal 19 Desember 2016. 


