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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep seksualitas akhir-akhir ini menjadi isu penting dan ramai 

dibicarakan, terutama mengenai permasalahan mengenai kebutuhan 

seksualitas (pedofil) dan juga kesehatan reproduksi. Seksualitas merupakan 

suatu kebutuahn bilogis yang kodrati sifatnya, seperti halnya dengan 

kebutuhan akan makan. Dengan demikian pemahaaman dan orientasi 

mengenai seksual dapat berdeda satu budaya dengan budaya yang lain dan 

juga dari waktu ke waktu yang lainnya.
1
 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki 

dengan sesesorang perempuan yang bertindak menjadi isteri dan suami  yang 

bertujuan untku menciptakan keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan 

kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Sebagaimana 

yang sudah diuraikan tersebut tujuan perkawinan yaitu salah satu diantaranya 

guna mencipatakan keluarga yang setidaknya terdiri dari ayah, ibu dan anak.
3
 

Dengan demikian setiap perkawinan akan mendambakan akan adanya seorang  

buah hati, orang tua akan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada 

anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. 

Tindak Pidana pencbulan menurut R soesilo adalah seluruh tindakan 

yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan atau tindakan yang jahat 

                                                           
1
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tersebut masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya yaitu 

meraba-raba anggota kealuan, cium-ciuman, meraba-raba buah dada dan juga 

tindakan lainnya. Pada umunya menjadi persetubuhan ini yaitu anak dibawah 

umur.
4
 

Pada dasarnya tindak pidana persetubuhan ini sudah diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 287 KUHP, Pasal 288 

KUHP dan Pasal 289 KUHP. Selain itu jika dilakukan kepada anak maka 

tindak pidana persetubuhan dapat dikenakan pasal yang terdapat di dalam 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetaoan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berhubungan dengan 

tindak pidana kesusilaan yiatu antara lain terdapat di dalam Pasal 76D 

mengenai persetubuhan dengan anak dan Pasal 76 E mengenai persetubuhan 

anak. 

Meskipun sudah diatur dengan sedemikian rupa namun masih terdapat 

kasus-kasus persetubuhan. Dari data yang diperoleh penulis di karasidenan 

Surakarta pada tahun 2016 sebanyak terdapat 6 kasus perkosaan, jumlah 

tersebut pada tahun 2017 meningkat menjadi 7 kasus, pada tahun 2018 

sebanyak 12 kasus semntara itu di awal tahun 2019 sebanyak 8 kasus 

perkosaan kepada anak di bawah umur.
5
 

                                                           
4
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Salah satunya yang dilaksanakan oleh orang tua, ayah seharusnya 

menjadi sosok yang akan melindungi anaknya dari tindakan-tindakan yang 

seharusnya tidak terjadi yang dilakukan oleh orang lain, ayah akan 

memberikan segalanya untuk kebaikan anaknya. Namun dalam beberapa 

kasus terdapat tindakan persetubuhan yang dilaksanakan oleh ayahnya 

terhadap anak kandungnya sendiri. Contohnya yaitu seperti yang terjadi di 

Kabupaten Karanganyar tepatnya di dukuh Banjarejo desa tuban, 

Gondangrejeo dimana seorang ayah persetubuhani anak kandungnya selama 3 

tahun lebih yaitu dari juli 2005 hingga Oktober 2018.dimana kejadian tersebut 

baru terdengar ketika ibu korban yang mendengar penuturan dari anaknya 

memutuskan untuk melaporkan perstiwa memilukan itu kepada polisi.
6
 

Tindakan yang dilakukan anaknya tersebut merupakan tindakan asusila 

yangbenar-benar tidak manusiawi dimana kodrat ayah yang seharusnya 

melindungi anaknya dari tindakan-tindakan asusila namun oleh ayahnya 

sendiri dilakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan demikian tindakan ayah 

tersebut melanggar norma-norma sosial dan peraturan perundang-undangan 

yang ada sebagaimana yang sudah di uriakan di atas yaitu baik di dalam 

KUHP atau di dalam peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan di atas, 

maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN 

SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI 

KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA” 
                                                           
6
 M.solopos.com/ayah-cabuli-anak-kandung-selama-3-tahun-lebih-11150, Diakses pada hari 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 

dengan demikian penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 

A. Bagaimanakah tindak pidana persetubuhan seorang ayah terhadap 

anak kandungnya di Kabupaten Karanganyar? 

B. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan 

Negeri Karanganyar? 

C. Bagaimanakah persetubuhan dalam persepektif islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan konsep tindak pidana 

persetubuhan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten 

Karanganyar 

b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan sanksi pidana oleh 

hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

c. Untuk mengetahui persetubuhan dalam persepektif islam 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini 

diharapkan  dapat memberikan sumbangan pikiran untuk 
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perkembangan ilmu hukum khususnya untuk hukum pidana, yaitu 

terkait dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri 

Karanganyar terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan seorang 

ayah terhada anak kandungnya 

a. Manfaat Praktis 

1) Dapat mengetahui persepektif hukum pidana terkait dengan 

penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri 

Karanganyar terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan seorang 

ayah terhada anak kandungnya 

2) Dapat mengetahui kemampuan penulis di dalam menerapkan atau 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh. 

 

D. Kerangka Pemikiran 
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Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh siapapun, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki 

kodrat memliki hasrat untuk berhubungan seks. Dalam penelitian ini penulis 

akan menguraikan mengenai persetubuhan dalam persepektif islam dan 

persepektif hukum positif Indonesia. 

Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang akan 

melibatkan antara korban yaitu dapat terdiri dari anak dan orang dewasa dan 

juga pelakunya seorang ayah atau memiliki hubungan darah dengan korban 

atau non ayah atau tidak memilikki hubungan darah dengan pelaku. Namun 

dalam beberapa kasus tindak pidana persetubuhan ini dilakukan seseorang 

ayah yang menpersetubuhani anaknya sendiri. Dengan demikian di dalam 

tulisan ini penulis hendak meneliti mengenai proses penegakan hukum yang 

dilakukan. 

Sebagaimana yang sudah diketahui apabila tindakan persetubuhan 

diatur di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia yang diatur di dalam 

KUHP maupun terkait proses penegakan hukum di atur di dalam KUHAP 

baik itu dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang peradilan, 

adanya putusan dan eksekusi, maka penulis dalam penelitian ini akan 

menguraikan mengenai proses-proses tersebut apakah sudah sesuai atau 

belum. 

Selain dalam pandangan hukum positif Indonesia, dalam tulisan ini 

penulis hendak menguraikan dalam persepktif islam mengenai persetubuhan 

ini, baik yang bersumber dari Kitab  m Al-Qur’an, As-sunnah, maupun Ijtima 

Ulama yang sudah memiliki kekuatan hukum. penulis akan menguraikan 
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mengenai suatu putusan hakim apakah telah memiliki kesesuaian dengan  

hukum islam atau belum. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai di dalam penelitian tersebut yaitu 

pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis bertujuan guna 

memecahkan masalah dengan melakukan penelitian data sekunder terlebih 

dahulu setelah itu dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di 

lapangan.
7
 Yuridis bersumber dari peraturan dan Alquran sementara itu 

empiris bersumber dari penerapan dari putusan hakim. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian 

diskriptif.
8
 Penelitian diksirpitif digunakan agar memberikan data yang 

teliti baik secara komprehensif, sistematis dan menyeluruh mengenai 

perbuatan persetubuhan yang dilakuakn oleh ayah terhadap anaknya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten 

Karanganyar, pengambilan lokasi ini dengan menggunakan pertimbangan 

bahwa terdaptnya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan 

untuk dilaksanakan penelitian. Alasan penulis mengemabil lokasi di 

Karanganyar ini yiatu katena terdapatnya kasus persetubuhan terhadap 

anak yang dilakukan oleh ayahnya di Kabupaten Karanganyar.  

                                                           
7
Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, hal. 133. 
8
Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 
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4. Jenis data 

Jenis data yang dipakai oleh penulsi di dalam penelitian ini yiatu 

data primer dan juga data sekunder. Yang penjelasannya yiatu sebagai 

berikut: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang berbentuk fakta atau 

keterangan hasil penelitian secara langsung yang diperoleh dari lokasi 

penelitian. Data primer yang diperoleh yaitu berupa peristiwa dan 

keadaan atau penegakan hukum di lokasi penelitian yang 

menyelesaikan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ayah 

terhadap anaknya di Kabupaten Karanganyar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.
9
 Yang rinciannya yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan hukum 

primer yaitu:  

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

                                                           
9
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal.8.  
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d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peneteapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-undang 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sumber 

data yang diperoleh slangsung dari Jurnal-jurnal, literature-

literatur, dokumen-dokumen, buku-buku dan juga hasil 

penelitian terdahulu yang memeliki kaitan dan juga relevan 

dengan masalah persetubuhan seorang ayah yang dilakukan 

terhadap anak. 

c. Data Tersier  

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi dari 

sumber hukum primer dan juga hukum sekunder yang dapat berupa 

blibiografi, katalog perpusatakaan, direktori, daftar bacaan, karya 

ilmiah dan lain sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian yang dilakukan yaitu: 
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a. Tekhnik Kepustakaan 

Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara membaca dan juga mempelajari dokumen-dokumen, 

buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan juga 

journal-journal yang memiliki hubungan dengan masalah yang hendak 

diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakuakn untuk melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang 

memiliki hubungan dengan yang diteliti,  yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban 

mengenai permasalahan penelitian.
10

 Wawancara di dalam penelitian 

ini dilakukan terhadap Kepolisian Reserse Karanganyar, Pengadilan 

Negeri Karanganyar dan pihak-pihak terkait yaitu korban atau pelaku 

persetubuhan ayah terhadap anaknya. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang sudah dikumpulkan, yiatu data primer 

atau juga data sekunder menggunakan teknik deskriptif kualitatif, teknik 

deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan 

menggambarkan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian dicocokkan 

dengan teori dan yang terkahir dilakukan analisis.
11

 Setelah itu 

digambarkan jadi laporan yang menyeluruh dan juga terstruktur. Penarikan 

                                                           
10

 Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

hal.83. 
11

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Press), hal. 5. 
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kesimpulan ini dilaksanakan secara deduktif. Berdasarkan dari peraturan 

perundang-undangan yang ada dan juga berlaku umum guna dipantau 

pelaksanaanya di dalam kasus yang nyata di dalam praktik peradilan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat mengenai uraian latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya memuat tinjauan umum 

tentang tentang pidana persetubuhan, tinjauan umum mengenai persetubuhan 

dalam kacamata islam, tinjauan umum tentang penegakan hukum. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang didalamnya memuat 

uraian tentang jawaban rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah tindak 

pidana persetubuhan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten 

Karanganyar? (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim 

Pengadilan Negeri Karanganyar? 

BAB IV Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan penelitian dan 

juga saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


