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MOTTO 

 

 
                                                                                                             

                                                                
                                   

 

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat 

orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian 

itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.  

 

(Q.S Yunus: 5) 
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Abstract 

 

This study aims to understand criminal responsibility against sexual 

harassers (fondling), because it causes psychological trauma to the victim. 

In this case, the researcher took the formulation of the problem with the 

responsibility of the perpetrators of sexual harassment (fondling). The 

problem formulation in this thesis is: (1) What are the elements of a 

criminal offense in cases of sexual harassment?  (2) What is the 

accountability of the speech against the perpetrators of sexual harassment? 

The formulation aims to knowing what the elements of a criminal offense 

are in sexual harassment cases and what the liabilities criminal offenses 

against sexual harassment are.  

The researcher used a normative research method with a Case 

Approach. The researcher tried to build legal arguments in the perspective 

of concrete cases that occurred in the field, of course the case is closely 

related to cases or legal events that exist in the field. Therefore, this type of 

approach is usually aimed at finding truth values and the best solutions to 

legal incidents that occur in accordance with the principles of justice. 

Criminal liability against sexual harassers is a form of criminal liability 

that must be accounted for; because acts of sexual harassment are 

regulated in the Criminal Code in order to be held accountable for their 

actions, the criminal offender still needs a condition, that the person who 

commits the act has an issued. 
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ABSTRAK 

 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal 

payudara), merupakan permasalahan yang serius karena merupakan bentuk 

pelecehan yang menimbulkan trauma psikis pada korban. Dalam hal ini saya 

mengambil rumusan masalah terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku 

pelecehan seksual (begal payudara) adalah yang pertama (1) tentang apa 

unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus pelecehan seksual (begal 

payudara), sedangkan yang kedua adalah (2) pertanggungjawaban pidanan 

terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara) dangan tujuan untuk 

mengetahui apa unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus pelecehan 

seksual (begal payudara) dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

pelecehan seksual (begal payudara). 

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

normatif dengan Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba 

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau 

peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis 

pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan 

keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan.  

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal 

payudara) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus di 

pertanggungjawabkan oleh pelaku pelecehan seksual karena tindakan 

pelecehan seksual ini duiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana Pasal 281, 

289 sampai Pasal 296 jika seseorang itu mempuyai kesalahan. Untuk dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatanya maka pembuat masih perlu adanya 

syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. 

     

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Begal Payudara, Begal Payudara 
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