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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana 

memerlukan penanganan secara khusus hal ini, dikarenakan kejahatan akan 

menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan 

meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara 

tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring 

dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu 

berkembang seiring dengan perkembanggan masyarakat.  

 Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya 

kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu 

kecenderuangan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu 

dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang 

melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, 

untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam kehidupan.  

 Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya 

berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan 

seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu 
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bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana 

pencabulan.  

 Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat 

membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. 

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan 

terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, 

merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. 

 Pada tahun 2015 angka kejahatan secara umum yang diukur oleh Biro 

Pengadilan Operasi Kepolisian Mabes Polri mengalami peningkatan sebanyak 

352.936 kasus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah 

dari orang yang terkena tindak pidana setiap 100.000 penduduk diperkirakan 

sebanyak 140 orang pada tahun 2015. Dari peringkat Polda jumlah kejahatan 

(crime total) yang berada di keseluruhan wilayah hukum Kalimatan Timur 

berada di peringkat 14 dengan jumlah kejahatan 8.764 kasus, berbanding jauh 

dengan jumlah kejahatan 44.461 kasus yang berada di keseluruhan wilayah 

hukum Metro Jaya menempati peringakat pertama. Jumlah kejahatan yang di 

terima oleh Kepolisian Daerah wilayah hukum Kalimantan Timur pada tahun 

2015 terhadap tindak pidana pencabulan mendekati jumlah 189 kasus.1 

 Salah satu contoh pada tahun 2017 Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan 

Timur, seorang anak perempuan berumur 13 (tiga belas) tahun telah menjadi 

                                                             
1 Diroktrat Statistik Politik dan Keamanan, Statistika Kriminal 2016, Jakarta: Bada Pusat 

statistika, 2016 
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korban pencabulan dari 3 (tiga) orang yang berkenalan dengan korban di media 

sosial setelah di laporkan oleh ke dua orang tua korban ke Polres Kepolisian 

Resor Kabupaten Paser.  

“Korban, dia disetubuhi delapan kali di dua lokasi berbeda dan waktu yang tidak 

bersamaan. Tersangka An mencabuli korban empat kali, Sr sebanyak tiga kali, 

dan Im melakukan satu kali,” Menurut AKP Aldi Alfa Faroqi.2 

 Pada kasus kekerasaan maupun kejahatan seksual yang diterima pada anak, 

pelakunya yang tidak mengenal status, pendidikan, usia dan lain sebagainya. 

Kekerasaan dan kejahatan seksual yang di lakukan pada anak dibawah umur 

sering kali ataupun sudah banyak ditemui dalam media masa, baik dimedia cetak 

maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan ini menunjukkan adanya 

kecenderungan untuk terus meningkat. Semua hal tersebut akan dilakukan 

apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsu selama seseorang tersebut 

mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak, remaja sampai orang tua masih 

sangat memungkinkan untuk dapat melakukan tindak pidana kejahatan 

pencabulan bahkan pemerkosaan.  

 Kejahatan seksual khususnya pencabulan merupakan suatu tindakan yang 

sangat keji, tercela dan melanggar norma yang di mana korban merupakan anak 

dibawah umur. Pencabulan termasuk penggolongan jenis tindak pidana 

kesusilaan dimana hal tersebut di atur dalam Pasal 290 ayat (3) dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). 

                                                             
2 Ica. Kenalan Dimedsos ABG Digitukan 8 Kali. Dapat diakses  http://kaltim.prokal.co. 

Diakses pada 30 April 2018.   



4 
 

“Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk 

dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 

bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”3 

 Selain dalam KUHP ada juga yang bekaitan dengan kekerasan seksual 

khusunya pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 76D dan Pasal 

76E dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.4 

 Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, merasa anak dapat menjadi 

salah satu sasaran untuk menyalurkan hawa nafsu dan hasrat seksual mereka. 

Hal ini terjadi, karena anak-anak tersebut tidak cukup mengerti bahwa perbuatan 

itu merupakan tidak pidana atau anak-anak ini mengerti tetapi tidak mempunyai 

keberanian untuk menolak maupun laporkan pelakunya. Pecabulan tersebut 

dapat berdampak pada psikologis anak-anak yang akan menjadi trauma 

berkepanjangan terhadap anak-anak dan dapat melahirkan sikap yang kurang 

sehat seperti takut yang berlebihan kepada orang lain, perkembangan jiwa 

mereka terganggu dan akhirnya berakibat keterbelakangan mental pada anak 

tersebut serta dapat menjadikan suatu kenangan buruk bagi anak sebagai korban 

tindak pidana pencabulan pada dewasanya.  

 Dengan demikian tindak pidana pencabulan melalui media sosial terhadap 

anak sebagai korbannya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua 

                                                             
3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XIV Kejahatan Terhadap Asusila. cet 4,  

Gramedia Press, april 2016. 
4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. 
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kalangan yang berperan aktif dan lebih mengawasi serta memberi perhatian yang 

lebih kepada mereka agar mereka tidak terlalu fokus terhadap internet yang dapat 

memberikan dampak bahaya lagi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan studi penelitian 

yang bertempatan didaerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan 

judul “KRIMINOLOGIS DAN VICTIMOLOGIS TINDAK PIDANA 

PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Di Kepolisian Resor Paser 

Kalimantan Timur)”  

 

B. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana 

Pencabulan terhadap anak  di Kabupaten Paser?  

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya Tindak 

Pidana Pencabulan terhadap anak di Kabupaten Paser?  

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

dalam Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Paser?  
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C. Tujuan Penelitian 

 Dari latar belakang dan permasalahan yang ada makan penulisan ini 

bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ternjadinya Tindak Pidana 

Pencabulan terhadap anak di Kabupaten Paser. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya 

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Kabupaten Paser.  .  

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban dalam Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Paser. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapet memberikan sumbangan 

pemikran, menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan 

permasalahan kesusilaan dan sebagai tambahan bacaan maupun referensi bagi 

mahasiswa lainnya yang yang berminat membahas permasalahan tindak pidana 

pencabulan.   

 

E. Kegunaan Penelitia 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi sebagian pihak 

baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

Menjadikan kajian praktis mengenai bentuk perlindungan anak sebagai 

korban tindak pidana pencabulan. 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan sebuah saran atau informasi mengenai perlindunga hukum  

yang tepat.  

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyesuaian penulisan 

hukum ini menggunakan pendektan yuridis sosilogis, yakni melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dilakukan di Polres Kepolisian Resor Kabupaten 

Paser yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman No. 10 Tana Paser, 

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih menjadi tempat 

terlaksananya penelitian dengan alasan sebagai tempat perlindungan, 

pengayoman, pelayanan untuk masyarakat sekitar yang berada 

diwilayah. 

3. Sumber Data  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah jenis primer yang langsung dari sumber 

utama tanpa adanya perantara, yang di dapat melalui proses wawancara 

atau observasi pada tempat yang di teliti. 

b. Data Sekunder  
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Sumber data sekunder ini berupa jenis data yang diperoleh dari studi 

pustaka berupa jurnal-jurnal buku, dan hasil penelitian terdahulu 

ataupun sumber lainnya uang berkaitan dengan penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumulan data yang digunakan penulis dalam 

penilitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, 

dialog atau diskusi dengan Bripka Saat Suryaning, Briptu Andi Nurianti 

dan Petugas Kepolisian Resor Paser yang bersangkutan.   

b. Observasi  

Yaitu observasi dilakukan di Polres Kepolisian Resor Kabupaten Paser 

yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman No. 10 Tana Paser 

Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 

c. Studi Kepustakaan  

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

keperpustakan dari berbagai literatur atau buku-buku maupun jurnal 

serta menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

5. Teknik Analisa Data  

Seluruh data yang terkumpul di analisis menggunakan Deskriptif 

Kualitatif, artinya data berdasarkan apa yang di peroleh dari kepustakan 

maupun observasi yang telah di lakukan oleh penulis selama penelitian 

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  
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G. Sistematika Penulisan   

 Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan mengemukakan empat 

bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan 

dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan 

menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan deskripsi secara luas dari kerangka teori yang menjadi 

objek dasar penulisan ini. Yang dimana uraian kerangka tersebut didapat dari 

pendapat sarjana, doktrin, serta kajian – kajian yuridis berdasarkan ketetuan 

hukum yang berlaku, dan kajian penelitian terdahulu terkait tentang yang diteliti.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara 

sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat 

penulis. 

 


