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PENANGGULANGAN PERILAKU SEKSUAL DI DAERAH 

PARIWISATA (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar) 

 

Abstrak  

Perilaku seksual yang dilakukan tidak pada tempatnya, sehingga akan melanggar 

suatu norma yang tengah hidup dimasyarakat. Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana disebut sebagai suatu kejahatan. Namun dalam pratik sehari-hari 

sering terjadinya perilaku seksual yang disebut sebagai pelecehan seksual. 

Penelitian ini tentang penanggulangan perilaku seksual didaerah pariwisata 

dimana peneliti sendiri menemukan berbagai bentuk perilaku-perilaku seksual 

yang menyimpang seperti pacaran ditempat pariwisata, bermersraan ditempat 

pariwisata. Tidak hanya itu perilaku seksual bentuknya bermacam-macam antara 

lain bisa dalam bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan 

perkawinan serta pemaksaan aborsi. Dari hasil yang peneliti lakukan tentang 

perilaku seks bebas yaitu dimana pelakunya kebanyakan adalah seorang remaja 

tanpa ikatan pernikahan , mereka di latar belakang I oleh beberapa factor baik dari 

factor internal maupun eksternal.  

Kata Kunci: perilaku seksual, seks bebas, pranikah 

 

Abstract 

Sexual behavior carried out is not in place, so it will violate a norm that 

is living in the community. According to the Criminal Code it is referred 

to as a crime. But in everyday practice often the occurrence of sexual 

behavior is called sexual harassment. This research is about tackling 

sexual behavior in tourism areas where researchers themselves find 

various forms of deviant sexual behaviors such as courtship at a place of 

tourism, romance in a place of tourism. Not only do sexual forms vary in 

their forms, they can be in the form of sexual violence, sexual abuse, 

forced marriage and forced abortion. From the results the researchers did 

about free sex, where the perpetrators were mostly teenagers without 

marriage ties, they were in the background of I by several factors both 

from internal and external factors. 

Keywords: sexual behavior, free sex, premarital 

1. PENDAHULUAN 

Perilaku seksual yang dilakukan tidak  pada tempatnya, sehingga melanggar suatu 

norma yang tengah hidup di masyarakat  yang merupakan sebuah pelanggaran, 

menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana disebut sebagai kejahatan. 

Namun dalam praktik kehidupan sehari – hari sering terjadi perilaku seksual yang 

disebut dengan pelecehan seksual, seperti rabaan, cubitan, tindakan intimidasi, 

atau yang memalukan seperti misalnya kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh, 
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atau bisa jadi perilaku itu berupa serangan seksual seperti ucapan atau pernyataan-

pernyataan yang dapat dirasakan sebagai penghinaan, lelucon, bahasa yang 

bersifat mengancam dan cabul dan hal-hal yang menyinggung perasaan yang 

bersifat merendahkan salah satu pihak, terutama kaum perempuan.  

Jadi perilaku seksual bentuknya bermacam – macam antara lain bisa dalam 

bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan 

aborsi, intimidasi seksual dan yang lainnya. Fenomena yang terhadi di masyarakat 

dua istilah antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual sering kita dengar dan 

menjadi topik hangat dalam pembicaraan di tengah masyarakat. Keduanya 

memiliki pengertian yang berbeda. Kekerasan seksual adalah : 

setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerangdan/atau tindakan 

lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual 

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, akan bertentangan dengan 

kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu 

tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan 

relasi kuasa, relasi gender dan /atau sebab lainnya ,yang berakibat atau dapat 

berakibatkan suatu penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, 

seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.  

Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun 

nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang 

dimaksud termasuk juga siulan ,main mata, ucapan bernuansa seksual, 

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan 

dibagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga dapat 

mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, 

dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 

Menurut para ahli bahwa perilaku seksual dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Sarwono, 2011) yaitu meliputi: religiusitas, pola asuh, lingkungan, adanya 

suatu kecenderungan yang semakin bebas atau ketertarikan yang sangat bebas 

antara wanita dan laki-laki dalam masyarakat, dan perubahan-perubahan hormonal 

yang dapat meningkatkan hasrat seksualnya.  

Berdasarkan dua hasil penelitian ini dapat ditarik benang merah bahwa 

untuk menanggulangi penyimpangan perilaku termasuk perilaku seksual, tidak 
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hanya mengandalkan salah satu apsek yaitu penegakan hukum (khususnya hukum 

pidana) tetapi perlu adanya keterlibatan dari masyarakat dan juga pemerintah 

setempat.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan peneliti 

ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, yang telah penulis sebutkan di 

atas. Perbedaanya, pertama bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

hukum (pidana) dalam pengkajiannya; Kedua lokasi penelitian berbeda yaitu di 

Tawangmangu; Ketiga, karena penelitian ini normatif, maka akan dikaji pula 

kebijakan pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi perilaku tersebut. 

Keempat,objek studi /penelitian juga berbeda, dalam penelitian ini hanya 

difokuskan pada penanggulangan perilaku seksual, meskipun tidak menutup 

kemungkinan perilaku yang lain juga ikut dideskripsikan secara singkat.   

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

yang berjudul tentang “Penanggulangan Perilaku Seksual di Daerah Pariwisata 

(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar)”.  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal agar menambah 

wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum 

pidana, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat. 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Normatif / Yuridis  yang bersifat 

Deskriptif.  Dimana pendekatan secara deskriptif  itu adalah suatu penelitian 

dengan prosedur pemecahan masalah yang dapat diselidiki dengan cara 

menggambarkan atau dengan cara melukiskan sebuah keadaan objek atau 

berdasarkan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak (Soerjono dan Rahman, 2003). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang 

diteliti, yaitu menjelaskan  bagaimana hukum pidana positif Indonesia 

menanggulangi perilaku seksual.  

Penelitian ini bersifat Empiris karena dalam penelitian ini mengkaji fakta-

fakta yang ada tentang respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang sering 

terjadi Didesa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 
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Sehingga penelitian ini bertujuan untuk  menggambarkan atau melukiskan suatu 

subyek, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk dapat menentukan 

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan 

antara suatu gejala dengan gejalan lain dalam suatu masyarakat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hukum pidana positif indonesia dalam menanggulangi perilaku seksual 

Munculnya perilaku seksual merupakan suatu penyimpangan-penyimpangan 

sosial di dalam suatu masyarakat yang merupakan salah satu dunia dari suatu 

bentuk  pelacuran yang didalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari-

mucikari. Keberadaan inilah yang membuat kehidupan ekonomi keluarganya 

tercukupi.  

Faktor sosiologis adanya perilaku seksual ini adanya suatu kemiskinan, 

sehingga dapat menimbulkan masyarakat untuk melakukan segala macam cara. 

Dari sinilah mulainya berkembang suatu lokalisasi yang juga dapat menghasilkan 

uang tambahan bagi masyarakat setempat sebagai penjual makanan dan minuman, 

di sekitar wisma tempat penyewaan hotel , dimana banyaknya tukang mucikari 

atau calo di sepanjang jalan tempat pariwisata yang peneliti  teliti.  

Adapun factor lain yang mempengaruhi perilaku seksual, yang  terjadi di 

sekitar  tempat pariwisata meliputi: Meningkatnya film-film dan VCD porno, 

serta gambar-gambar porno. Maraknya orang pacaran sehingga menimbulkan 

perilaku-perilaku menyimpang. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-

anaknya.  

Sedangkan para pihak yang terlibat dalam perilaku seksual ini meliputi: 

Seseorang calo yang berperan sebagai penghubung antara konsumen dengan 

orang yang menyewakan kamar hotel secara legal. Adanya germo yang berperan 

sebagai orang yang menyediakan atau mengadakan atau membuka dan memimpin 

serta mengatur tempat untuk bersetubuh. Pihak ketiga dimana pihak ini bisa 

disebut sebagai pihak yang menyediakan tempat atau wisma untuk melakukan 

persetubuhan.  

Didalam menanggapi perilaku seksual hukum di berbagai Negara berbeda-

beda, ada yang mengategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun ada pula yang 

bersikap diam dengan beberapa pengecualian diantaranya Indonesia termasuk 
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Negara yang bersikap diam dengan suatu pengecualin-pengecualian. Didalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  dalam pasal 296 yang 

menyatakan :  

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata 

pencahariannya atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima 

belas ribu rupiah”. 
 

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan 

perilaku seksual sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya baik itu 

calo atau mucikari bahkan pihak lainnya yang telah bersedia menyewakan 

wismanya untuk tempat bersetubuh.  

Selama ini KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP hanya dapat 

menjerat penyedia tempat dan atau bahkan mucikarinya saja sedangkan untuk 

pengguna tidak dapat dijerat. Karena terdapat daerah yang telah diatur oleh Perda 

tentang larangan ini akan tetapi tidak semua daerah memiliki Perda ini.   

Fenomena lain yang menarik perhatian dimana orang yang melakukan 

persetubuhan atau perzinahan,  tidak mengharapkan suatu imbalan materi akan 

tetapi dalam kondisi ini kebanyakan dari mereka dikarenakan karena factor suka 

sama suka. Karena adanya suatu kebebasan dimana fenomena tersebut semakin 

banyak dijumpai . kebebasan dan bersenang-senang dalam memenuhi hawa nafsu 

adalah suatu alasan yang menjadi jawaban terhadap situasi semacam ini sehingga 

memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal 

menurut hukum.  

Sehingga sudah seharusnya setiap subyek dan obyek dalam suatu 

perbuatan baik itu perilaku seksual yang menyimpang ataupun perzinahan yang 

memiliki keterkaitan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 

menurut hukum indonesia dan norma yang berlaku dimasyarakat.  

3.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Setempat Dalam Menanggulangi Perilaku 

Seksual  

Dalam pembahasan di atas yang sebagaimana telah disampaikan pada bagian 

analisis, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan perilaku seksual 

berdasarkan sebaran kuisioner yang telah diberikan kepada masing-masing 

responden, dapat disimpulkan bahwa masyarakat paling banyak memilih setuju, 
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dikarenakan kebijakan tersebut dapat mengantisipasi perilaku seksual, akan tetapi 

masih terdapat masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah tidak memiliki peraturan 

yang mengikat.  

Dengan demikian pemerintah daerah bekerja sama dengan satpol pp dan 

dinas sosial untuk menanggulangi perilaku seksual yang tengah marak terjadi di 

desa banjarsari kecamatan tawangmangu kabupaten karanganyar tersebut. satpol 

pp menjelaskan bahwa banyaknya perilaku seksual yang ditemukan terbanyak 

hanya di tempat pariwisata, khususnya di perhotelan yang menyediakan tempat 

pariwisata khususnya di desa Banjarsari Tawangmangu. Sedangkan upaya yang di 

berikan Dinas Sosial terhadap pelaku yang melakukan atau terazia dalam di 

lingkungan setempat yang melakukan tindakan-tindakan senonoh, pacaran 

didepan umum, ciuman dan bermesraan di depan umum akan di berikan 

sosialisasi serta rehabilitasi yang nantinya dibina dengan sebaik mungkin. Dalam 

hal ini pemerintah daerah dan satpol pp serta dinas sosial berkerja sama dalam 

menanggulangi terjadinya perilaku seksual yang sering terjadi di tempat 

pariwisata khususnya di wilayah banjarsari tawangmangu.  

 Upaya penanggulangan pemerintah daerah kabupaten karanganyar juga 

memberikan pendidikan seks, memberikan pendidikan moral agama, dan menjadi 

konsultan dan kawan. Dari upaya tersebut pendidikan seks sangatlah penting 

karena pendidikan seks secara formal dan secara berkala dapat melalukan 

pembinaan dengan mengudang berbagai pakar atau narasumber dan mengadakan 

seminar-seminar yang berkaitan dengan perilaku seksual. Tidak hanya itu 

pendidikan moral agama berperan sangatlah penting karena banyak hal-hal oleh 

agama yang dilarang sebagai contoh pegangan tangan bahkan ciuman dalam 

moral agama, kedua hal tersebut dilarang bahkan dapat menimbulkan rangsangan 

yang negatif. Akan tetapi penanggulangan tersebut belum berjalan semaksimal 

mungkin , karena masih banyak ditemukannya perilaku-perilaku seksual yang 

sering dilakukan di tempat pariwisata.  

Upaya Penanggulangan Pemerintah daerah kabupaten karanganyar  juga  

melakukan kerja sama kepada orang tua dimana peran orang tua sangatlah penting 

bagi anak-anak mereka, disini  pemerintah daerah meminta agar para orang tua 
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memantau, menjaga, dan jangan membiarkan anak mereka melakukan perbuatan 

yang melanggar aturan hukum.  

Upaya penanggulangan pemerintah daerah kabupaten karanganyar dengan 

membuka lapangan pekerjaan , membuka pelatihan , memberikan sosialisasi. 

Akan tetapi hal tersebut sangatlah bergantung kepada kesadaran masyarakat itu 

sendiri.   

3.3 Respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang sering terjadi didesa 

banjarsari kecamatan tawangmangu kabupaten karanganyar 

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama 

di wilayah dan membentuk suatu sistem, baik semi terbuka ataupun semi tertutup, 

dimana interaksi yang terjadi didalamnya  adalah antara individu-individu yang 

ada di kelompok tersebut.  

Disini dapat peneliti simpulkan bahwa  masyarakat di desa banjarsari 

kecamatan tawangmangu kabupaten karanganyar mereka berpendapat bahwa 

peranan sebagai calo atau mucikari sangatlah penting karena dapat meghasilkan 

uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Disini calo tersebut 

diberikan upah sebesar 50 % sampai 75% oleh pemilik hotel bahkan tidak sedikit 

pula parawisatawan juga memberikan upah untuk mereka.  

Terdapat  respon positif dan negatif dari masyarakat setempat yang 

bertempat tinggal di desa banjarsari kecamatan tawangmangu, ada beberapa 

masyarakat yang terganggu dan terusik akan keberadaan tersebut karena dapat 

memberikan pengaruh negatif bagi anak-anak kecil yang melihat nya. 

Dikarenakan anak kecil akan mengikuti pola tingkah remaja yang melakukan hal-

hal senonoh seperti, ciuman, bermesraan bahkan pacaran di tempat umum. Akan 

tetapi tidak sedikit yang memberikan respon positif karena merasa diuntungkan  

mereka yang berperan  sebagai calo juga bertempat tinggal di desa banjarsari 

untuk mencari penghasilan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penilti lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 
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4.1.1 Terdapat hubungan yang signifikan antara pacaran dengan perilaku 

seksual pranikah yang terjadi  di tempat pariwisata tawangmangu, karena 

awal mula dari suatu perzinahan atau timbulnya perilaku seksual pranikah 

diakibatkan adanya pacaran, perkataan yang senonoh,  dan adanya suatu 

keeratan hubungan antara pacaran dengan perilaku seksual yang masih 

tergolong rendah namun menuju kearah sedang. 

4.1.2 Adanya suatu faktor-faktor yang mengakibatkan para remaja melakukan 

hubungan seksual antara lain : pacaran, adanya paparan media massa  

tentang seks dan pornografi, kurang faham tentang informasi pengetahuan 

tentang seks, kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anak mereka 

sehingga anak-anak mereka melakukan hubungan seksual, sangat mudah 

menemukan alat kontrasepsi yang tersedia bebas diwarung-warung, 

adanya kesempatan untuk melakukan perilaku seksual pranikah , dan 

kurangnya pemahaman serta etika moral dan agama.  

4.1.3  Kaum laki-laki lebih bersikap permisif dari pada wanita karena remaja 

laki-laki lebih menyetujui dari pada remaja wanita dalam hal memulai dan 

melakukan perilaku seksual pranikah. 

4.1.4 Adanya para pihak yang terlibat antara lain germo yang berperan sebagai 

orang yang menyediakan atau mengadakan atau membuka dan memimpin 

serta mengatur tempat untuk bersetubuh, dan Seseorang calo yang 

berperan sebagai penghubung antara konsumen dengan orang yang 

menyewakan kamar hotel secara legal.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dengan hal ini 

memberikan saran sebagai berikut : 

4.2.1 Terutama bagi para pelajar atau remaja untuk dapat meningkatkan 

pengetahuan-pengetahuan dalam hal-hal yang berhubungan erat dengan 

seksual pranikah, belajar serta patuh dalam hal agama. Carilah teman yang 

mendukung dalam kegiatan yang positif dan agar menghindari atau 

mencegah adanya perilaku seks pranikah.  

4.2.2 Bagi orang tua supaya dapat mendidik dan menjaga anak-anak mereka 

terutama anak perempuan supaya tidak salah dalam pergaulan. 
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4.2.3 Bagi peneliti sendiri merekomendasikan agar untuk mengkaji lebih dalam 

dan secara kualitatif atau observasional tentang perilaku seks pranikah 

dikalangan remaja dengan faktor serta cara pencegahannya. 
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