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BAB I  

PNDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan negara Republik Indonesia secara  jelas  dituangkan  dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa 

Negara bertujuan  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan  bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan Indonesia merupakan 

negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Sehingga dalam setiap pergerakan 

atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya.  

Berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring 

perkembangan zaman dan menyebabkan pola tingkah laku manusia ikut 

berubah menjadi semakin kompleks serta semakin  banyak juga pola  tingkah  

laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung 

pada suatu  pelanggaran  bahkan  kejahatan.  

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan  secara  juridis  dan  

pengertian  kejahatan  secara  sosiologis. Ditinjau  dari segi  juridis,  pengertian  

kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  tingkah  laku  yang bertentangan dengan 

undang-undang. Ditinjau  dari  segi  sosiologis,  maka  yang  dimaksud  dengan  

kejahatan adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  selain  merugikan  si  
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penderita,  juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.1 

Salah satu kejahatannya adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak, 

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan 

tersebut.2 

Pencabulan yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan  

pada  diri  sendiri  maupun  dilakukan  pada  orang  lain  mengenai  yang 

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya  yang dapat 

merangsang nafsu  seksual.  Misalnya  mengelus - elus  atau  menggosok - 

gosok  penis  atau  vagina, memegang  buah  dada,  mencium  mulut  seorang  

perempuan  dan  sebagainya,dan perkosaan adalah serangan yang diarahkan 

pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ 

seksual (penis) ke organ seksual (vagina), ke anusatau mulut, atau dengan 

menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukanorgan seksual atau benda-benda 

lainnya. Serangan itu dilakukan dengankekerasan, dengan ancaman kekerasan 

ataupun dengan pemaksaansehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, 

di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan 

kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, 

                                                           
1 IR Supandi, Tinjauan Pustaka Mengenai Kejahatan, Penjahat Dan Premanisme, 

http://repository.unisba.ac.id, diakses 29 Januari 2019 
2 Putra Keadilan, Pengertian Tindak Pidana, http://www.academia.edu, diakses 29 Januari 2019 

http://repository.unisba.ac.id/
http://www.academia.edu/
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atauserangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuanyang 

sesungguhnya3  

Indonesia memiliki Undang Undang yang mengatur tentang tindak pidana 

pencabulan anak yaitu diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

mengenai pencabulan anak diatur dalam pasal 76E “Setiap Orang dilarang  

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. dan mengenai 

persetubuhan dengan anak diatur dalam pasal 76D “Setiap Orang dilarang 

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba  

buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang  menjadi pencabulan ini 

adalah anak-anak”.4 

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya  

berbagai macam modus modus operandi dalam terjadinya tindak pidana.  

Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pidana atau tindak  

pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana ialah anak   

                                                           
3 Priyanto Aadil, Perkosaan dan pencabulan, http://www.academia.edu, diakses 29 Januari 2019 
4 NA Lailyp, Tinjauan Umum Tentang Pencabulan, http://repository.uin-suska.ac.id, diakses 29 
Januari 2019 

http://repository.uin-suska.ac.id/
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sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua.  

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak 

pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak. 

Seorang anak merupakan amanah yang   dalam   dirinya   melekat   harkat   

dan martabat yang berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  serta 

mendapatkan  hak tanpa ia minta, menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan  

Anak adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  

hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.5 

Anak seharusnya dilindungi dan dijaga agar tidak terjadinya hal - hal yang 

melanggar hak-hak anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya, agar anak 

tersebut dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dimasa mendatang, 

bukan malah menjadi korban pencabulan yang dilakukan orang dewasa atau 

orang yang tidak bertanggung jawab, Penyebab anak menjadi korban 

pencabulan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor biologis, faktor 

psikologis dan faktor sosiologis diantaranya karena adanya perilaku yang 

menyimpang, rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan dan tempat 

                                                           
5 Davit Setyawan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, http://www.kpai.go.id, 
diakses 29 Januari 2019 

http://www.kpai.go.id/
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tinggal, kurangnya pemahaman terhadap agama, kurangnya pengawasan dari 

orang tua dan faktor teknologi..: 

Upaya penanggulangan yaitu pertama upaya pre-emptif adalah upaya-

upaya awal yang dilakukan oleh pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  

tindak  pidana. Kedua, upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya 

pre-emptif yang  masih  dalam  tatanan  pencegahan  sebelum  terjadinya  

kejahatan, Ketiga,upaya represifini   dilakukan   pada   saat   telah   terjadi   

tindak  pidana/kejahatan  yang  tindakannya  berupa  penegakan  hukum  (law  

enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.6 

Di kota batu, Jawa Timur pada tahun 2018 Terdapat beberapa kasus 

pencabulan terhadap anak yang dimuat dalam berita MALANG TIMES.Com. 

dan menurut Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto Ke lima tersangka 

pencabulan tersebut melangsungkan perbuatan pencabulan di Desa Beji 

Kecamatan Junrejo, Villa di kawasan Songgoriti Kelurahan Songgokerto 

Kecamatan Batu, dan bertempat di salah satu yayasan di Kota Batu, Semua 

korban pencabulan rata-rata usianya dibawah 15 tahun. Modus dari pencabulan 

ini macam-macam, ada yang diiming-iming paket data handphone atau pulsa 

dan penawaran lainnya dan setelah itu korban dipacari oleh pelaku.7 

Kronologi kejadian pelaku berinisial PA, umur 38  pada 9 Januari PA ini 

melangsungkan niatnya saat sang istri sedang tidak berada di rumah. Korban 

inisial STA, 15 tahun sedang bermain, "tersangka merayu korban dan akhirnya 

                                                           
6 Paramita, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, 
http://eprints.ums.ac.id, diakses 1 Februari 2019 
7 Irsya Richa, Remaja Putri Kota Batu Rawan Korban Pencabulan, https://www.malangtimes.com 
Acces 9 Januari 2018 

http://eprints.ums.ac.id/
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dibujuk diajal ke rumahnya," dalam membujuk korban pelaku menawarkan 

paket data gawai. Setelah berhasil merayu, korban pun disetubuhi di rumahnya. 

“tersangka sudah menyetubuhi korban sebanyak dua kali sebagaimana laporan 

dari orangtua korban setelah mengetahui ada perubahan dari anaknya.8 

Kasus terjadi selanjutnya tersngka SFT (22) warga Kecamatan  

Tambaksari, Surabaya. Kronologi kejadian yaitu pada saat SFT membantu 

sebagai tenaga pelajar di sebuah yayasan di Kota Batu. Lalu setelah 

mendapatkan simpati dari muridnya, SFT memanfaatkan muridnya untuk 

berbuat cabul. Dia menyetubuhi dua korban berinisial E (14) dan I (14) di 

gudang Yayasan di Kota Batu.9  

Kasus yang terjadi lainnya tersangka TAH (38) melangsungkan aksinya 

yang bermula dari sosial media. Tersangka memasang foto yang berbeda atau 

good looking. Kemudian tersangka TAH dan pelaku YMP (15) warga  

Kecamatan Karangploso berpacaran, mengajak bertemu di salah satu Villa di 

Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu. Saat di villa itu TAH 

tersangka menyetubuhi korban. Yang kemudian ada perubahan fisik dari 

korban, akhirnya orang tua YMP melaporkan kepada Polres Batu. Dan kasus 

yang terkahir pada 15 Februari lalu melibatkan empat tersangka. Dua di 

antaranya berhasil ditangkap Polres Batu inisial RH (19) dan AYW (20). 

Sedangkan dua orang lainnya saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Korbannya adalah YAP (14) warga Kota Batu. Bermula modus berkenalan 

melalui sosial media. Lalu tersangka mengajak korban bertemu di GOR 

                                                           
8 Ibid  
9 Ibid  
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Ganesha Kota Batu. Di dan RH menyetubuhi YAP, kemudian mengajak ke tiga 

teman lainnya.10 

Berdasarkan latar belalakang yang telah penulis uraikan di atas penulis 

mengambil permasalahan tentang pencabulan anak yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah 

Hukum Kota Batu).  

                                                           
10 Ibid  
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B. Permasalahan 

Dalam skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah antara lain sebagai 

berikut : 

1. Apakah faktor-faktor yang penyebab Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 

anak di wilayah Kota Batu? 

2. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan Polres Batu dalam Tindak 

Pidana Pencabulan Terhadap anak? 

3. Bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan 

terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak di Kota Batu? 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis mempunyai tujuan penulisan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap anak di wilayah Kota Batu 

2. Untuk mengetahui cara penanggulangan yang dilakukan Polres Batu dalam 

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak. 

3. Untuk mengetahui peran Dinas Perlindungan Anak dalam memberi 

perlindungan terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak di Kota Batu  

D. Manfaat 

Dalam skripsi ini penulis mempunyai manfaat manfat dari penulisan skripsi 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 



 

9 
 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pembelajaran, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

pemikiran, dan memberikan pengetahuan lebih bagi penulis dan pembaca.  

2. manfaat praktis 

a. Agar dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk menangani 

permasalahan mengenai pencabulan 

b. Agar dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain untuk 

penyusunan tugas akhir kuliah. 

c. Bagi penulis diharapkan akan menjadi wadah penerapan ilmu selama 

menmpuh kuliah, serta untuk menyelesaikan tugas akhir untuk 

menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) 

E. Kegunaan 

Dalam skripsi ini penulis mempunyai kegunaan penelitian antara lain sebagai 

berikut : 

1. Agar masyarakat mengrtahui sanksi dari Tindak Pidana Pencabulan 

Terhadap anak di Kota Batu 

2. Dapat memperbaiki pola pikir masyarakat di Kota Batu akan Tindak 

Pidana Pencabulan Terhadap anak 

3. Agar masyarakat mengetahui dampak dari akibat Tindak Pidana 

Pencabulan dan Pemerkosaan Terhadap anak 

F. Metode Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis mempunyai metode penulisan antara lain sebagai 

berikut 
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1. Penelitian Lapangan (socio Legal Research) 

a. Metode Pendekatan 

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penggunaan pendekatan 

ini dilakukan penulis untuk mengkaji, memahami, dan dari tindakan 

yan dilakukan dan melihat bahwa hukum sebagai perilaku manusia 

dalam masyarakat, dimana hukum adalah reaksi atau akibat dari 

perbuatan yang telah dilakukan manusia. Dimana suatu perbuatan 

lahir dari kesenjangan dan perilaku manusia dalam bermasyarakat. 

b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Batu dikarenakan kasus ini 

terjadi di awal-awal 2018 dari tahun sebelumnya bulum terjadi di kota 

batu. 

c. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan 

melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan 

yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara 

terhadap pihak yang terkait langsung yaitu, Pihak berwenang. 

2) Data Sekunder  

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, file, catatan, 

dan data-data di lembaga terkait mengenai pencabulan, data-data 

pendukung lainnya. 
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3) Data Tersier 

Data ini diperoleh dengan mempelajari katalog perpustakaan, 

direktori, dan daftar bacaan mengenai pencabulan 

d. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan beberapa teknik 

yaitu sebagai berikut : 

1) Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode 

pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari 

responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai 

fenomena yang terjadi. Observasi yang akan dilakukan oleh 

peneliti berada di wilayah hukum Kota Batu seperti pada pihak 

kepolisian, dan perlindungan anak. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber. Dalam wawancara, peneliti telah mengetahui dengan 

pasti informasi apa yang hendak digali dari para narasumber seperti 

dari pihak kepolisian, dan perlindungan anak. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan menyipakan rekaman, atau 

mengambil gambar (foto). Bukti dalam dokumentasi ini kemudian 
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bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu 

meningkatkan kepercayaan. 

4) Daftar pertanyaan (questioner) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

jenis data,  

e. Tekhnik Analisa Data 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, 

yang merupakan penguraian, penjelasan dan penggamabaran 

permasalahan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh 

penulis. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum dalam hal ini penulis dibagi menjadi 4 

bagian bab yakni, pembagian tersebut digunakan untuk mempermudah 

memahami dari isi dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab- 

bab tersebut yaitu sebagai berikut : 

1) Bab I Pendahuluan 

Berisikan mengenai latar belakang yang akan dibahas serta apa 

yang akan diteliti, berisikan hal-hal yang melatar belakangi penulis 

dalam penelitian. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang membahas 

tentang apa yang akan diteliti oleh penulis dan dijadikan pembahasan 

oleh penulis, dan menjadi inti atau pokok dari pembahasan. Serta 

terdapat tujuan penulisan dimana membahas mengenai tujuan penulis 

melakukannya kajian terhadap kasus yang menjadi objek penelitian. 

Selanjutnya adalah manfaat yaitu hasil penulisan tersebut bermanfaat 
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bagi subyek yang terkait dalam penelitian. Dan kegunaan sebagai acuan 

pembelajaran dan menjadi refrensi mengenai perbuatan yang dilakukan 

berdampak banyak sekali terhadap korban karena korbanyya rata-rata 

anak-anak 

2) Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai teori mengenai kajian kajian 

Hukum yang dipakai oleh penulis sebagai bahan untuk pendukung 

analisa penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis 

yaitu mengenai Tindak Pidana Pelecehan (Pencabulan) Terhadap anak. 

3) Bab III Pembahasan 

Dalam bab III ini berisi mengenai pembahasan permasalahan yang diteliti 

oleh penulis, serta berisikan mengenai analisa dari permasalahan yang 

sedang diteliti atau di bahas oleh penulis. 

4) Bab IV Penutup  

Dalam bab IV  Penutup berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini 

membahas mengenai permasalahan yang diteliti atau yang didapat oleh 

penulis setelah pembahasan analisa mengenai permasalahan yang 

dibahas penulis, dan apa yang didapat oleh penulis mengenai 

permasalahan yang diteliti dan permasalahan hukum yang diperoleh. 

Serta saran yaitu berisikan mengenai apa yang harus diperbaiki dari 

permasalahan hukum yang terjadi dan diteliti oleh penulis, saran 

didapatkan dari hasil analisa penulis. 

 


