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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam 

kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari 

anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, 

dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum 

atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Dalam hal ini 

tidak semua anggota masyarakat mau menaati peraturan hukum atau norma-

norma tersebut, dan masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan 

menyimpang yang pada umumnya perbuatan atau perilaku tersebut kurang 

disukai oleh mayarakat.  

Salah satu contoh dari pebuatan menyimpang tersebut adalah 

perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang 

merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan tindakan atau 

perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau moralitas. 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita 

berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moraliats 

mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.1 Semuanya itu 

dalam lingkup nafsu birahi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan 

juga bisa dilakukan terhadap anggota keluarganya sendiri.    

                                                             
1 Poespoprodjo. 1986. Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek. Bandung. 

Penerbit Remadja Karya CV. Hal. 102. 
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Pencabulan adalah suatu kejahatan seksual yang terjadi dengan cara 

pemaksaan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Korbannya berada di 

bawah ancaman fisik atau psikologis, kekerasan, dan dalam keadaan tidak 

sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan 

mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa 

yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.  

Saat ini pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat 

perhatian di kalangan masyarakat. Seperti berita yang santer di media akhir-

akhir ini yang memberitakan bahwa ada seorang siswa Taman Kanak-kanak 

(TK) Jakarta Internasional School (JIS), sebuah sekolah bertaraf Internasional 

dikabarkan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pekerja sekolah 

tersebut.   

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur 

dalam Bab ke-XIV dari KUHP, ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini 

bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang 

perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan 

terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk 

perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena 

bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan 

seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-

kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun 
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ditinjau dari segi kebiasan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan 

seksual mereka.2 

Tindak pidana perbuatan cabul ini terjadi tidak hanya di kota-kota 

besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil yang kebanyakan disebabkan oleh 

faktor-faktor penunjang seperti rendahnya atau kurangnya pemahaman akan 

nilai-nilai agama dan moral. 

Penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul di kota-kota besar 

adalah karena rawannya keadaan kota, karena pada umumnya kota adalah 

impian bagi setiap orang di desa dan mempunyai daya tarik tersendiri yang 

menyebabkan angka urbanisasi meningkat. Hal ini mengakibatkan jumlah 

penduduk di kota semakin padat, yang berakibat banyaknya pengangguran 

karena lapangan pekerjaan belum sebanding dengan jumlah orang yang 

mencari pekerjaan. Hal ini erat kaitannya dengan terjadinya tindak pidana 

perbuatan cabul, misalnya laki-laki dewasa normal dimana kebutuhan 

biologisnya menuntut untuk dipenuhi, sedangkan jika ia ingin melangsungkan 

perkawinan yang sah, hal itu tidak dapat dilaksanakannya karena faktor 

ekonomi yang belum memadai, sehingga ia mencari cara lain untuk 

menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara tidak mengeluarkan biaya 

(melakukan perkosaan atau perncabulan). Hal ini didukung pula dengan tidak 

                                                             
2 Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar 

Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 1. 
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adanya aktifitas dan kurangnya nila-nilai agama serta krisis moral pada 

mereka.3  

Tindak pidana perbuatan cabul dapat terjadi dalam situasi dan 

lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku perbuatan cabul melakukan 

tindakan tersebut terhadap orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya 

dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Dalam penelitian ini 

lebih difokuskan terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkup 

keluarga. 

Pencabulan yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini, merupakan 

bentuk kejahatan seks yang menyimpang dan sangat meresahkan masyarakat 

pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga seharusnya menjadi tempat 

paling aman bagi anggota keluarga tersebut dan merupakan bentuk gemein 

schaft. 

Adapun pengertian gemein schaft adalah bentuk kehidupan bersama 

di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan 

bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta 

dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, kehidupan tersebut 

dinamakan juga bersifat nyata dan organis.4  

Tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkungan keluarga ini sudah 

bukan rahasia lagi, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pemberitaan di 

                                                             
3 Dadang Harwari. 1994. “Kasus Perkosaan Makin Sering Terjadi”. Majalah Kartini. 

Edisi 525. Hal. 25.  

4 Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit CV Rajawali. 

Hal. 11. 
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media massa maupun media elektronik yang memuat kasus-kasus mengenai 

tindak pidana perbuatan cabul. Tindak pidana perbuatan cabul dalam 

lingkungan keluarga ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu 

untuk disebarluaskan, sekaligus akan menimbulkan aib bagi keluarga jika 

sampai diceritakan kepada orang lain. Rasa takut sekaligus trauma dari korban 

akibat ancaman dari pelaku yang sejatinya masih memiliki hubungan keluarga, 

semakin mempersulit pengungkapan kasus tersebut. Hal ini merupakan suatu 

tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentunya.  

Dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan “Barang siapa 

melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, 

anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang 

yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya, 

diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang 

belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (1) di atas, jika perbuatan 

tersebut dilakukan terhadap orang-orang yang termasuk dalam Pasal 294 ayat 

(1), dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut R. 

Soesilo, perkosaan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan 

kekerabatan dalam suatu garis keturunan baik dari pihak ayah maupun pihak 

ibu dapat dikenakan Pasal 294 ayat (1), jika perbuatan tersebut dilakukan 

terhadap korban yang masih di bawah umur. 

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak menyatakan ”Setiap orang  yang  dengan  sengaja  
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melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah)”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 di atas, terdapat kualifikasi yaitu orang yang dengan sengaja melakukan 

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul disamakan dengan orang yang 

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian menurut pasal ini, perbuatan 

cabul yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk dikonstruksikan sama dengan perbuatan cabul yang dilakukan 

dengan memaksa. 

Terdapat beberapa kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana 

perbuatan cabul tersebut, salah satunya adalah kurangnya alat bukti sehingga 

menyebabkan banyak pelaku perbuatan cabul yang lolos dari jeratan hukum. 

Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari korban, banyak korban yang 

melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan tersebut setelah beberapa hari 

atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Padahal bukti mengenai 

terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor 

mengenai terjadinya perbuatan tersebut. Hal-hal tersebut akan menyulitkan 
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penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan 

jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana perbuatan cabul.     

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai 

“UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA 

PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN 

KELUARGA (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdsasarkan dari dasar pemikiran sebagaimana diuraikan pada bagian 

latar belakang maka masalah-masalah yang menjadi landasan penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga? 

2. Apasajakah kendala dan cara mengatasinya dalam penyidikan tindak 

pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai upaya 

penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam lingkungan keluarga. 
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2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai kendala 

penyidik dan cara mengatasinya saat proses penyidikan tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga; 

D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: 

D. 1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu 

hukum, hukum pidana, hukum acara pidana, serta hukum pidana khusus. 

Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang 

berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencabulan, terutama 

dalam hal kendala-kendala proses penyididikan tindak pidana perbuatan 

cabul dalam lingkup keluarga serta upaya penyidik mengatasi kendala-

kendala yang dihapi saat melaksanakan penyidikan tindak pidana 

perbuatan cabul. 

D. 2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

menyelesaiakan program studi Strata Satu (S-1) bidang keilmuan Ilmu 

Hukum. Sekaligus menambah pengetahuan mengenai upaya penyidik 

dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam 

lingkungan keluarga, serta kendala-kendala yang dihadapi sekaligus 

cara mengatasi kendala tersebut. 
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2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul 

serta menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa pencabulan dapat 

dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama 15 

(lima belas) tahun penjara. Bagi pelaku, penelitian ini bermanfaat agar 

pelaku sadar bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman 

penjara dan dapat merusak masa depan korban. 

3) Bagi Polresta Malang, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan 

mekanisme proses penyidikan tindak pidana perbuatan cabul, sekaligus 

mampu menangani kendala-kendala yang selama ini dihadapi penyidik. 

E. Metode Penelitian  

     E. 1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan metode yang melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam metode ini, 

hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan 

dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan metode pendekatan 

yuridis sosiologis ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu 

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, sekaligus dapat 

mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik 
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pelaksanaan dan penegakan hukum mengenai tindak pidana perbuatan 

cabul.5 

E. 2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini 

bertempat di wilayah hukum Polresta Malang. Hal ini dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa di Polresta Malang pernah melakukan 

penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam 

lingkungan keluarga. 

E. 3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis data yaitu: 

1) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari Polresta 

Malang, yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Briptu 

Himawan selaku penyidik Sat Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak yang pernah melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan 

terhadap anak dalam lingkungan keluarga, serta dokumen-dokumen 

yang berada di Polresta Malang. 

2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepuustakaan 

seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, internet, serta peraturan perundang-

                                                             
5 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. 

Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Hal. 133-135. 
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undangan dan teori-teori hukum yang memuat tentang tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. 

E. 4. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Metode yang digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan cara 

mengadakan tanya jawab dengan penyidik Polresta Malang Unit Pidana 

Umum yang bernama Bripka Arianto, S.H dan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak yang bernama Briptu Himawan, yang pernah 

melakukan penyidikan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap 

anak dalam lingkungan keluarga.  

2) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan 

cara membaca serta mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip 

atau catatan penting lainnya yang dimiliki oleh Polresta Malang yang 

terdapat kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam lingkungan keluarga. 

E. 5. Analisa Data 

Tujuan dari analisa data adalah untuk mereduksi data sehingga data 

dapat diolah, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut 
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Bungin penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena 

realitas sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran mengenai kondisi, situasi, atau pun fenomena 

tertentu.6 Metode diskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mengumpulkan 

informasi secara terperinci dan mengidentifikasikan masalah. Dengan 

metode ini peneliti akan mendiskripsikan mengenai fenomena dan realitas 

yang terjadi di masyarakat perihal tindak pidana perbuatan cabul dalam 

lingkup keluarga. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, 

dan masing-masing bab terdiri dari bagian sub bab. Adapun uraian keempat 

bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang memuat alasan yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan 

masalah meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan 

diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan 

penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini. Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai 

                                                             
6 Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Prenada Media Group. Hal. 68. 
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kegunaan secara teoritis dan praktis dari penelitian ini. Metode penelitian berisi 

tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis atau sumber data, teknik 

pengumpulan data serta analisa data. Dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSAKA 

Mengkaji serta menguraikan pengertian umum tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan, khususnya tentang tindak pidana pencabulan. Mengkaji 

tentang Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

mengkaji Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

serta unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan 

keluarga. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, serta 

menganalisa kendala-kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, serta upaya-upaya 

penyidik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. 

BAB IV PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penulisan skripsi ini dan diambil dari pembahasan secara 

keseluruhan, serta saran-saran dalam menghadapi permasalahan yang telah 

diangkat oleh penulis yaitu mengenai upaya penyidik dalam mengungkap 

tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, serta 

kendala-kendala yang dihadapi sekaligus cara mengatasi kendala tersebut. 

 


