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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 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. Setiap 

perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya 

terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara 

paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan 
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seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, 

karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau 

dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan 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, dangerakan atau isyarat yang bersifat seksual 

sehingga dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa 

direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah 

kesehatan dan keselamatan.
1
 

Menurut para ahli bahwa perilaku seksual dipengaruhi oleh beberapa 

factor
2
 yaitu meliputi :  

1. Religiusitas  

2. Pola asuh 

3. Lingkungan 

4. Adanya suatu kecenderungan yang semakin bebas atau ketertarikan 

yang sangat bebas antara wanita dan laki-laki dalam masyarakat. 

                                                           
1
Lihat MaPPI  (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FH – UI, “Kekerasan Seksual dan 

Pelecehan Seksual”, dalam http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-

kekerasan-seksual.pdf, akses Jum’at 4 Mei 2019. MaPPI menguti pengertian Kekerasan seksual 

dan Pelecehan Seksual  danri Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 

dari KOMNAS Perempuan.   
2
Sarwono, W,S. 2011.Psikologi Remaja. Edisi revisi cetakan 14. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo 

Persada    

http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf
http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf
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5. Perubahan-perubahan hormonal yang dapat meningkatkan hasrat 

seksualnya.  

Dua jenis perilaku ini bisa menyebabkan keresahan didalam 

masyarakat bahkan berdampak negatif dilingkungan setempat, karena 

tidak adanya rasa aman dan tidak ada ketertiban bagi masyarakat terutama 

mereka yang berjenis kelaminperempuan. Oleh karena itu negara sebagai 

pemegang kontrak dari masyarakat wajib menanggulangi perilaku 

tersebut, disemua tempat termasuk di tempat – tempat rekreasi yang itu 

sering menjadi tempat terjadinya perilaku yang demikian itu. Hasil 

penelitian dari Yuni Wahyuni, menyebutkan bahwa daerah wisata 

Gronggong, Cirebon sebagai tempat pergaulan bebas para remaja yang 

menjurus pada perilaku mesum.Ini disebabkan oleh lemahnya control dari 

pemerintah daerah setempat.
3
 Penelitian yang lain, dilakukan oleh Ety 

Marisa tentang Penyimpangan Perilaku Pergaulan Bebas di Objek Wisata 

di Kalidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, menunjukkan 

bahwa di objek wisata tersebut sering terjadi penyimpangan perilaku 

karena factor internal (rasa ingin tahu) dan eksternal (lemah nya control 

masyarakat dan pemerintah setempat).
4
 

Berdasarkan dua hasil penelitian ini dapat ditarik benang merah 

bahwa untuk menanggulangi penyimpangan perilaku termasuk perilaku 

                                                           
3
Yeni Wahyuni, “Fenomena Lapak Mesum Di Kawasan Wisata GronggongKabupaten Cirebon 

Sebagai Tempat Pergaulan Bebas DiKalangan Remaja,” Dimensia, Volume 6, No. 1, Maret 2012, 

halaman 53 – 70.  
4
Ety Marisa,2011, ”Penyimpangan Perilaku Pergaulan Bebas Remaja Di Obyek Wisata Pantai 

Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang,” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang, dalam 

https://lib.unnes.ac.id/4013/1/8087.pdf, akses Jum’at, 4 Mei 2019.  

https://lib.unnes.ac.id/4013/1/8087.pdf
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seksual, tidak 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 penelitianini akan 

menggunakan pendekatan hukum (pidana) dalam pengkajiannya; Kedua 

lokasi penelitian berbeda yaitu di Tawangmangu; Ketiga, karena penelitian 

ini normatif, maka akan dikaji pulakebijakan 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)” 

 

B. Rumusan  Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah Hukum  Pidana Positif Indonesia Menanggulangi Perilaku 

Seksual? 
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2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah setempat dalam 

menanggulangi perilaku tersebut ? 

3. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang sering 

terjadi Didesa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :  

a. Tujuan Objektif  (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu:  

1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah hukum pidana  positif 

Indonesia dalam menanggulangi perilaku seksual. 

2) Untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah daerah setempat 

dalam menanggulangi perilaku seksual. 

3) Untuk mengetahui tentang respon masyarakat terhadap perilaku 

seksual yang sering terjadi Didesa Banjarsari Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

b. Tujuan Subjektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek 

penelitian ) yaitu :  

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat melatih 

kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian di bidang hukum 

pidana.  

2) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna agar memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  
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2. Sementara itu manfaat dari penelitian ini mampu diharapkan berguna baik 

secara teoritis maupun praktis, ini meliputi :  

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini ditulis bertujuan untuk agar mahasiswa dapat 

mengembangkan ilmu-ilmu hukum yang khususnya di bidang 

hukum pidana yang berkaitan tentang Perilaku Seksual . 

b) Manfaat Praktis  

Sebagai sarana pengetahuan umum serta memberikan sumbangan 

pemikiran dalam ilmu hukum . 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah diatur 

didalam Hukum Pidana. Hukum ini bertujuan untuk mensejahterahkan 

manusia didalam penegakan hukum, Moeljatno memberikan suatu definisi 

Faktor Internal  

1. Tingkat 

perkembangan 

seksual 

2. Pemahaman 

3. Biologis 

4. Karakteristik 

Remaja 

5. Pengalaman 

Seksual 

6. Akademik  

REMAJA ini tidak 

pengunjung tempat 

wista / Wisatawan  

Perilaku 

Seksual 

Remaja / 

Wisatawan  

UU No 44 

Tahun 2008 

tentang 

Pornografi dan 

Pasal 284 

KUHP 

Faktor Eksternal 

1. Orang tua 

2. Teman  

3. Akademikk 
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tentang hukum pidana yaitu sebagai aturan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum yang disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu. 5 

Hukum pidana digunakan untuk dapat  menyelesaikan permasalahan yang 

ada atau timbul ditengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan suatu 

gangguan khususnya dalam penanggulangan perilaku seksual.  

Perilaku Seksual menurut Chaplin
6
 merupakan suatu tingkah laku, 

suatu perasaan atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat 

kelamin. Sedangkan seksualitas sendiri diartikan sangat luas karena 

meliputi berbagai hal tentang bagaimana seseorang merasa tentang diri 

mereka. Norma Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelarangan 

seks bebas adalah UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 

KUHP 284 akan tetapi pelaku seks  tidak dianggap sebagai suatu 

pelanggaran karena selama tidak ada yang dirugikan tidak masalah. 

Hasil Penelitian yang peneliti lakukan tentang perilaku seks bebas 

yaitu dimana pelaku seks kebanyakan adalah seorang remaja tanpa ikatan 

pernikahan,mereka dilatar belakangi oleh beberapa factor yaitu adanya 

kesempatan untuk melakukan perilaku seksual , adanya paparan media 

massa tentang seks, komunikasi yang kurang efektif terhadap orang tua, 

mudahnya menemukan alat kontrasepsi yang tersedia bebas dan kurangnya 

suatu pemahaman tentang etika dan moral agama. 

                                                           
5
Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017 , Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, Hal.112. 
6
Chaplin, J.P. 2002. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo 
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Perilaku seksual nampaknya sudah mulai berkembang di kalangan 

remaja kita. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih efektif guna 

memasyarakatkan informasi mengenai seks yang sehat kepada remaja.  

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. 
7
 Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

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.
8
 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 

                                                           
7
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Peneltian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal.1 

 
8
Soerjono & Abdul Rahman, 2003 , Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 37-38. 
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yang sering terjadi Didesa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar. 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.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian dilapangan. Peneliti 

melakukan penelitian di tempat pariwisata di Desa Banjarsari Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar guna untuk dapat mengkaji atau 

dapat menganalisa suatu peristiwa tentang Penanggulangan Perilaku 

Seksual di tempat wisata. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data 

sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer yaitu sebuah data yang didapat secara langsung dari 

sumbernya melalui wawancara kepada narasumbernya. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen 

resmi, buku, dan hasil penelitian lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara , yaitu cara pertama 

dengan menggunakan study kepustakaan yaitu dengan cara 
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mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari 

data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Kedua dengan melakukan wawancara kepada masyarakat untuk dapat 

mengetahui respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang sering 

terjadi Didesa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar.  

5. Metode Analisa Data 

Kemudian menganalisis data secara kualitatif yaitu dengan tehnik 

analisis data dengan menganalisis data sekunder yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan 

literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum  pidana positif 

indonesia dalam menanggulangi perilaku seksual.  

Setelah itu data sekunder tersebut dipadukan dengan data primer yang 

berupa data yang diperoleh dari penelitian melalui study lapangan berupa 

hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni Masyarakat setempat 

untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang 

sering terjadi di desa banjarsari kecamatan tawangmangu kabupaten 

karanganyar. Sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan 

data secara sistematis. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan 

secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai  

Penanggulangan Perilaku Seksual di Daerah Pariwisata. 
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F. Sistematika Skripsi 

Agar lebih mudah dan faham dalam hasil penelitian ini, maka penulis 

akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap babnya 

dibagi menjadi sub-sub bagian. Sistematika penulisan hukum tersebut terdiri 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan didalam bab ini penulis mengemukakan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran , metode-metode penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang  tindak pidana yang 

meliputi Tindak Pidana Perilaku Seksual, Strategi Perilaku Kejahatan dan 

Perilaku Seksual dalam Prespektif Islam. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang bagaimana 

hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi perilaku sekssul serta 

respon masyarakat terhadap perilaku seksual yang marak terjadi di wilayah 

Tawangmangu Khususnya di Desa Banjarsari Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar.  

BAB IV  Penutup, memuat kesimpulan penelitian dan saran  

Daftar Pustaka 

Lampiran  

 

 

 


