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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum 

mengenai pidana. “Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi 

yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seseorang sebagai hal yang 

tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.”
1
 

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah sosial yang 

sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk 

mengatasi dan menanggulanginya. Tindak pidana merupakan perbuatan anti-

sosial yang terjadi dalam interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan 

tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara sedangkan secara 

yuridis tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum 

dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang dilanggar 

tersebut. 

 Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sesuai atau 

melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana 

aturan ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hal ini maka 
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setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dengan demikian 

disebut sebagai pelaku tindak pidana. 

Seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila telah melakukan 

suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya 

tersebut maka dia harus bertanggung jawab akan segala bentuk tindak pidana 

yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bila terbukti benar bahwa telah 

terjadi suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

pasal yang mengaturnya. 

Perkembangan masyarakat semakin pesat sehingga memicu tindakan 

kriminalitas yang semakin meningkat pula. Hal ini berdampak kepada suatu 

kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu 

sama lain, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar 

hukum atau kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk 

menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Tidak semua 

anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan selalu ada saja yang 

menyimpang yang pada umumnya kurang disukai masyarakat. 

Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut tindak pidana terhadap 

nyawa dan harta benda saja, melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak 

pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan 

rangsangan seksual. Hal ini terjadi karena individu tidak dapat memenuhi 

penyalurannya secara wajar. Contoh dari tindak pidana kesusilaan adalah 

pencabulan dan pemerkosaan, yang mana hal tersebut merupakan perwujudan 
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dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar 

rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu 

dalam lingkungan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual 

yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang 

ataupun sekelompok. Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan 

perbuatan yang sangat merugikan yang berakibat buruk bagi korban dan 

meresahkan masyarakat. 

Sanksi norma kesusilaan yaitu rasa menyesal bagi yang melanggar dan 

dikucilkan oleh masyarakat. Sanksi norma agama yaitu akan mendapatkan dosa 

dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar 

perintahnya. Sedangkan sanksi norma hukum yaitu pidana atau denda sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam Pasal 289 KUHP menyatakan:  

 “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam dengan karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan, kesusilaan dengan penjara paling lama 9 tahun” 

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam masyarakat. 

Korban dan pelakunyapun beragam, dilihat dari usia ada yang masih anak-anak 

dan juga orang dewasa, dilihat dari status sosialpun beragam dari yang masih 

pelajar hingga pejabat publik. Korban juga tidak hanya wanita, sekarang 

priapun dapat menjadi korban kesusilaan. 

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan 
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sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. 

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana pengadilan, 

kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal 

“masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku 

terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.”
2
 

Korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami 

trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak 

bisa melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Korban akibat kejahatan 

memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut 

pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya 

ganti rugi. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil 

alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan 

adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, dimana perlunya 

pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarkat. Akibatnya telah 

mengurangi perhatian negara terhadap korban, yang mana seharusnya korban 

lebih diayomi agar dapat melupakan peristiwa tersebut dan dapat melanjutkan 

kehidupannya, namun semua itu belum terealisasi sepenuhnya. Dengan adanya 

trauma yang dialami korban mengakibatkan korban enggan mengungkapkan 

peristiwa yang dialaminya. Hal ini sangat dibutuhkan peran negara dan aparat 

penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun 

nyatanya perlindungan yang diberikan belum maksimal. 
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Sebagaimana alasan dan permasalahan yang terpapar di atas, maka 

penulis memilih untuk mengangkat tema “Upaya Perlindungan Hukum Bagi 

Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Tulisan dan analisis ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca 

mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini tetap mengarah pada pembatasan masalah yang 

dimaksud dapat terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan sehingga menimbulkan kerancauan dan 

ketidaksesuaian dengan sasaran yang diharapkan maka diperlukan suatu 

pembatasan permasalahan. Penelitian ini akan dibatasi pada pengertian tindak 

pidana pencabulan dan upaya perlindungan bagi korban tindak pidana 

pencabulan. 

Dalam kegiatan penelitian untuk memfokuskan permasalahan yang 

akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

kajian atau analisis ilmiah tentang tindak pidana kesusilaan ditujukan kepada 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perumusan dan ruang lingkup dari tindak pidana pencabulan? 

2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencabulan 

dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia? 

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana 

pencabulan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki tujuan, dimana antara satu penelitian 

dengan penelitain yang lainnya memiliki perbedaan. Maka tujuan penulisan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perumusan dan ruang lingkup dari tindak pidana 

pencabulan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak 

pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan hukum positif 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban 

tindak pidana pencabulan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum 

pidana mengenai penanganan dan perlindungan bagi pelaku dan 

korban tindak pidana pencabulan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

referensi atau literature bagi penulisan dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kemampuan penalaran, membentuk pola pikir 
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serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan. 

E. Kerangka Pemikiran 

Tindak pidana pencabulan merupakan kecenderungan seseorang untuk 

melakukan aktivitas seksual dengan orang lain, seperti anak dibawah umur, 

orang dewasa, laki-laki maupun perempuan dapat juga dengan menggunakan 

cara kekerasan maupun tanpa kekerasan. “Pencabulan adalah kata dasar dari 

kata cabul, yang berarti melakukan perbuatan mesum dan atau bersetubuh 

dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan.”
3
 

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri 

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 

menderita.”
4
 

Ketentuan pidana dalam Bab ke XIV KUHP ini telah dibentuk oleh 

pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan 

bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan 

terhadap tindakan asusila atau ontuch te hendelingen dan terhadap perilaku-

perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan yang 

menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang 

kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan 

                                                           
3
 H.R. Abdussalam, 2006, Hukum Pidana Internasional, Jakarta:Restu Agung, hal. 121. 

4
 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta:Akademika Pressindo, hal. 41. 
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masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau di mana 

perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat 

setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.
5
 

Upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan baik secara prefentif 

maupun represif harus dapat ditegaskan agar pelanggaran tindak pidana 

kesusilaan dapat diatasi sesuai undang-undang yang berlaku baik melalui 

undang-undang umum seperti KUHP maupun undang-undang khusus seperti 

undang-undang LPSK Nomor 31 Tahun 2014. 

F. Metode Penelitian 

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi”.
6
 Adapun metode-metode penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empriris. 

Penelitian ini melihat dari segi yuridis melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melihat dari data dari kasus pencabulan yang 

terdapat di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

deskriptif, metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 
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 P.A.F Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus, Bandung:Mandar Maju, hal. 1. (diubah oleh 
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“Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah 

pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat 

kesimpulan dan saran.”
7
 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer 

“Data primer adalah data asli atau data dasar yang diperoleh peneliti 

dari sumber pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum 

diolah dan diuraikan orang lain.”
8
 Data ini diperoleh langsung di 

lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan subyek 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

“Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, 

dan peraturan perundang-undangan.”
9
 Data sekunder terbagi menjadi 

bahan hukum sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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Bandung, hal. 65 
9
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c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur dan buku-buku yang 

terkait dengan objek penelitian 

3) Bahan Hukum Tersier merupakan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
10

 

4. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

“Studi Kepustakaan yaitu merupakan Teknik pengumpulan data 

dengan mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian 

ini dari sumber tertulis, sehingga penelitian yang dilakukan 

bukanlah kegiatan yang bersifat trial and eror”.
11

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap hakim-hakim atau apparat-aparat 

di pengadilan yang berhubungan dengan persidangan terkait 

dengan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana 

pencabulan. 
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 Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 19 
11

  Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

hal. 112 
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6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dan diolah akan dibahas menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara data sekunder 

berupa norma hukum, literature dan buku-buku lain yang berkaitan dengan 

kasus tindak pidana pencabulan dengan hasil wawancara yang diperoleh 

dari subyek penelitian di pengadilan. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai system penulisan hukum, 

maka penulis menyiapkan sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini terdiri atas empat bab, yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian 

yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 

penelitian ini. Sistematika penulisan tyersebut adalah sebagai berikut : 

Pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan beberapa sub bab yang 

di dalamnya berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematika penelitian. 

 Tinjauan Pustaka, pada bagian ini penulis menguraikan beberapa kerangka 

pemikiran yang menjadi pijakan dalam menjawab permasalahn dari penulisan 

hukum ini, mengenai tinjauan umum tentang pengertian pencabulan dan ruang 

lingkupnya. Tinjauan umum mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban 

tindak pidana pencabulan serta tinjauan umum sanksi bagi pelaku tindak 

pidana pencabulan. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini penulis menguraikan 

hasil penelitian hukum yang telah didapat dari proses penulisan hokum serta 

menganalisis permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini yang 

menjadi pokok permasalahan yaitu upaya perlindungan hukum bagi korban 

tindak pidana pencabulan. 

Penutup, pada bagian ini penulis menguraikan kesimpulan yang menjadi 

jawaban dari perumusan masalah yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

relevan dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


