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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh
masyarakat, faktor penyebab serta upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak
hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di
Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Jenis penelitian
yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini
dilakukan di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
Data yang akan diambil yang berupa informasi atau keterangan dari hasil
wawancara dan observasi kepada tokoh masyarakat, Kepala Desa Pulau serta
keluarga pelaku dan korban kasus pencabulan. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Pengolahan
dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu
reduksi data, penyajian data verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
kesimpulan antara lain: a. Pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana
pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari memang sangat dikecam oleh para tokoh agama karena
sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam dan termasuk dalam perbuatan yang
sangat dibenci Allah SWT. Selain itu, menurut tokoh masyarakat di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, perilaku tindak pidana
pencabulan oleh kakak kandung merupakan perilaku yang tidak terpuji. b. Faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari antara lain faktor rendahnya
pendidikan dan ekonomi serta faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.
Upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak
pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari antara lain usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk
mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahim antara anggota
masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh
masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Sedangkan penanggulangan yang
dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan,
dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat, Tindak Pidana Pencabulan
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ABSTRACT
This thesis aims to identify and analyze the views of community leaders,
causal factors and efforts of community leaders and law enforcement officials in
overcoming criminal acts of sexual immorality by siblings in Pulau Village,
Muara Tembesi District, Batang Hari Regency. This type of research used in this
research is qualitative research. This research was conducted in Pulau Village,
Muara Tembesi District, Batang Hari Regency. The data to be taken is in the form
of information or information from the results of interviews and observations to
community leaders, the Head of the Island Village and the families of the
perpetrators and victims of sexual abuse cases. Data collection techniques in this
study are observation, interview / interview and documentation. Processing and
data analysis in this study were carried out through three activity lines, namely
data reduction, data presentation and verification. Based on the research results,
the following conclusions are obtained: a. The views of community leaders
regarding the crime of sexual immorality by their siblings in Pulau Village,
Muara Tembesi District, Batang Hari Regency, are indeed very criticized by
religious leaders because they have deviated far from Islamic teachings and are
included in acts that are hated by Allah SWT. In addition, according to
community leaders in Pulau Village, Muara Tembesi Subdistrict, Batang Hari
Regency, the criminal act of sexual immorality by a sibling is disgraceful. b. The
factors causing the crime of sexual immorality by a sibling in Pulau Village,
Muara Tembesi District, Batang Hari Regency, include low education and
economic factors as well as a lack of understanding of religion. Efforts by
community leaders and law enforcement officials in overcoming criminal acts of
sexual immorality by siblings in Pulau Village, Muara Tembesi District, Batang
Hari Regency include efforts made by the community to prevent them, namely by
holding a gathering between community members which is filled with lectures that
are delivered. by community leaders in the neighborhood. Whereas
countermeasures that are carried out repressively are efforts made by law
enforcement officials, in the form of imposing or imposing criminal sanctions on
criminals, in this case carried out by the police, prosecutors, courts and
correctional institutions.
Keywords: Views of Community Leaders, Crime of Fornication
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peradaban dari masa ke masa harusnya mampu memberikan kemajuan
bagi proses perkembangan manusia dalam bermasyarakat baik itu secara sosial
ekonomi maupun teknologi. Di sisi lain kemajuan teknologi dan perkembangan
zaman yang tidak dibarengi dengan iman akan menimbulkan dampak yang
buruk terhadap individu manusia itu sendiri jika tidak ditempatkan pada
tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan gejala sosial yang terjadi
secara umum dan merupakan proses penyesuaian terhadap kemajuan zaman.
Namun tuntan hidup tersebut juga perlu adanya filter yang baik dalam
pengaplikasiannya di masyarakat terutama terkait dengan pergeseran moral
bangsa yang sudah banyak menjerumuskan anak bangsa terhadap Tindakan
criminal baik itu pencabulan maupun pronografi.
Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius
yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulangulang dan bagi si pelaku dapat merasakan efek jera karena perbuatan yang telah
dilakukan. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk mengungkap
permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam menjadi korban. Pada salah
satu contoh kasus yang terjadi pada warga Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari:

1

2

Kasus ini harus dilihat secara utuh dari awalnya. Eko menerangkan,
kejadian bermula pada 29 Mei 2018 lalu, saat warga Desa Pulau,
Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari menemukan janin
yang dibuang di kawasan perkebunan. Setelah dilakukan pengusutan oleh
pihak kepolisian, diketahui janin tersebut merupakan hasil aborsi yang
dilakukan oleh WA, dimana sebelumnya ia dihamili oleh AS. Ditegaskan
Eko, yang difokuskan dalam penanganan kasus ini adalah aborsi dan
pencabulan terhadap anak di bawah umur. 1
Kasus pencabulan seperti di atas tak dapat dipungkiri juga bisa terjadi di
daerah lain. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan
terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang
dewasa maupun anak. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini yang
berbentuk pencabulan, dilakukan oleh sesama orang dewasa maupun sesama
anak. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada
psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi
korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma
berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti
minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya
berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat
menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.
Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut
rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang
menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (children and women at risk)
merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami
gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologi
(mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi
oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak
dan perempuan yang economically disadvantaged (anak dan perempuan
dari keluarga miskin); culturally disadvantaged (anak dan perempuan di

1

https://metrojambi.com/read/2018/08/02/34088/kasus-inses-di-batanghari-tuaiberbagai-sorotan-ini-tanggapan-kejaksaan, diakses tgl. 26 September 2020 jam. 13:12 WIB
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daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga broken home (keluarga
retak). 2
Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan
salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah
dan ditanggulangi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan terhadap
anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya
kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi
kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.3
Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat
diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban. Usaha
perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan harus
diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai
pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya.
Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat
mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat

2

Maidan Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Jakarta: PT
Refika Aditama. 2014, hlm. 15
3
Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
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mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat
mengurangi tingkat kriminalitas.
Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam
pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Kitab Unda-Undang Hukum
Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Anak
yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak
dengan sistem peradilan pidana karena:
1. Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar
hukum.
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan
orang/kelompok terhadapnya.
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa
pelanggaran hukum.4
Terkait privasi Perlindungan anak dari kasus pencabulan di atur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada
Bagian Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59 yang berbunyi :
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan
anak korban perlakuan salah dan penelantaran.5
Kemudian pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik,
psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi
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Darin Arif Mu‟alifin & Dwianto Jati Sumirat. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di
Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8
Nomor 1, Juni 2019. hlm. 9
5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bagian
Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59

ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak
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kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ketentuan pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja 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 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 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).6
Terkait dengan hukum Islam mengenai penegakan kebenaran juga
diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 berikut:

            
             
              
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan. (Q.S Annisa: 135)7
Kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban dapat pula terjadi
dari mulai lingkungan terkecil misalnya keluarga dan dapat pula terjadi dalam

6
7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82
Anonim. Al-Quran dan Tejemahannya. Jakarta: Depag RI, 2010, hlm. 29
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lingkungan yang luas misalnya lingkungan masyarakat. Seorang anak yang
berada dalam rumah pun dapat menjadi korban perbuatan kekerasan seksual.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada saat ini contohnya pada
kasus tindak pidana pencabulan. Seperti kasus yang terjadi AS dan WA warga
Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari yang dimuat
pada media online metrojambi.com pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 21:13:43
WIB berikut:
Kasus ini harus dilihat secara utuh dari awalnya. Eko menerangkan,
kejadian bermula pada 29 Mei 2018 lalu, saat warga Desa Pulau,
Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari menemukan janin
yang dibuang di kawasan perkebunan. Setelah dilakukan pengusutan oleh
pihak kepolisian, diketahui janin tersebut merupakan hasil aborsi yang
dilakukan oleh WA, dimana sebelumnya ia dihamili oleh AS. Ditegaskan
Eko, yang difokuskan dalam penanganan kasus ini adalah aborsi dan
pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dijelaskan Kepala Seksi
Intelijen Kejaksaan Negeri Batanghari Eko Joko Purwanto menyebutkan,
kedua kakak beradik tersebut dijatuhi pidana dalam perkara berbeda,
namun dalam satu kejadian. Untuk WA, kata Eko, dijatuhi pidana selama
enam bulan penjara dari tuntutan jaksa satu tahun penjara, akibat
melanggar pasal 77 A ayat (1) jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.8
Kasus ini jika ditelaah dari segi psikologi korban pencabulan WA yang
dilakukan oleh AS sangat tertekan, karena disamping dia dapat hukuman
spekulatif yang buruk ditengah masyarakat dia juga mendapat hukuman
Undang-Undang tentang perlindungan anak karena kasus aborsi yang
dilakukannya karena dia merasa malu dengan keadaan yang terjadi pada diri nya.
Oleh karena itu, korban pencabulan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat

8

https://metrojambi.com/read/2018/08/02/34088/kasus-inses-di-batanghari-tuaiberbagai-sorotan-ini-tanggapan-kejaksaan, diakses tgl. 26 September 2020 jam. 13:12 WIB

7

menenangkan

dan menumbuhkan kepercayaan dirinya,

yaitu dengan

memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Hasil
wawancara Kepala Dusun di Desa Pulau yang bernama Sanusi terkait dengan
tindakan aborsi yang dilakukan oleh salah seorang warga di Desa Pulau berikut:
Sebagai manusia sudah sepatutnya untuk turut prihatin terhadap
pencabulan. Akan tetapi aborsi itu sendiri tidak dibenarkan karena tidak
sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup di
masyarakat. Oleh karena itu terdapat bagian pengamanan pemberdayaan
perempuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap
perempuan korban pencabulan yang dibentuk oleh pemerintah desa.
Namun kejadian tersebut sebenarnya adalah butuh pengawasan penuh dari
orang tuanya untuk membina mental mereka agar tidak melakukan hal
yang tercela seperti itu.9
Hal yang sama diungkapkan oleh tokoh masyarakat yakni Imam masjid
yang bernama guru Amiruddin berikut:
Aborsi itu haram akan tetapi pada hal-hal tertentu mendapat pengecualian
diantaranya; Ketika harus memilih kehidupan antara ibu atau bayi/janin.
Kedua, ketika pada janin terdapat cacat mental atau fisik. Dalam masalah
ini terdapat perbedaan antara ulama. Dan ketiga, ketika cacat keturunan
sehingga seseorang atau keluarga harus menanggung malu seumur hidup
dalam hal ini yaitu diperkosa atau hubungan diluar nikah dan/atau hal-hal
lain. Terkait dengan aborsi yang dilakukan oleh remaja yang tersandung
kasus di Desa Pulau ini memang dikatogorikan adalah perbuatan yang
salah dan harusnya ini juga mendapat teguran keras dari pihak orang tua
nya, karena ini menyangkut nyawa janin yang ada dalam kandungan
remaja tersebut. 10
Anak yang menjadi korban kekerasan seksual hingga berujung pada
kehamilan yang tidak diinginkan, membuat perempuan terpaksa melakukan
aborsi untuk mengurangi rasa trauma yang dideritanya, sehingga menyebabkan
perempuan berubah status yang awalnya menjadi korban, menjadi pelaku tindak

9
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pidana. Pada terjadinya perempuan yang berhadapan dengan hukum, walaupun
sudah ada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, namun dalam
implementasinya perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan di depan
huku dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan adanya
diskriminasi gender.
Di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi
diantaranya KUHPidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, hal ini membuktikan bahwa ada perhatian khusus yang
diberikan untuk mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh anakanak di bawah umur (remaja). Secara umum pengaturan mengenai aborsi
terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 dan
Pasal 350 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan
melakukan aborsi dengan alasan apapun, baik bagi pelaku ataupun yang
membantu melakukan aborsi.11
Hasil observasi sementara penulis di lapangan12 penanganan kasus
perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang terjadi di Desa
Pulau ini kurang mendapat perhatian penuh dari lembaga perlindungan anak
seperti bimbingan dari segi mental anak agar psikis anak tidak trauma yang
dramatis sehingga dapat melahirkan sikap tidak sehat terhadap individu anak
tersebut seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang
terganggu sampai bisa berakibat pada keterbelakangan mental. Dalam Islam ada
hukuman had bagi pelaku zina atau pencabulan.
“Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina karena
persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan
syarak yang harus mendapat prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa,
keturunan, akal dan harta). Akan tetapi pelaksanaan hukuman hadd zin aitu
tidak gampang, perlu ada pembuktian. Pembuktian itu bsia berupa
pengakuan dan bisa berupa saksi. Cara eksekusi hadd ada dua macam. Jika
11

Desi Rayani Ginting, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak
Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2014/PN.KNG). Skripsi
Universitas Sumatera Utara Medan. (2018). hlm. 9
12
Observasi, tgl. 10 Desember 2020
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atas dasar pengakuan pelaku, maka yang mula-mula mencambuk atau
merajam ialah imam (penguasa).13
Berdasarkan hukum Islam kasus yang terjadi di Desa Pulau ini termasuk
dalam kategori zina ghairu muhsan.14 Perbuatan ini dikategorikan zina karena
berhubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
belum ada ikatan nikah.
Pandangan tokoh masyarakat terhadap hal tersebut juga mestinya ada
perhatian khusus terhadap perlakuan tindak pidana yang terjadi, kenangan buruk
bagi anak korban pencabulan yang harus berhadapan dengan hukum dan
perlakuan pelaku juga perlu peran aktif dari tokoh masyarakat dan apparat
penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan tersebut.
Tokoh masyarakat merupakan elemen dasar dari bantuan dalam tatanan
sosial negara yang mempunyai peran manjaga moral anak bangsa dan
menciptakan keamanan dalam masyarakat dalam rangka menanggulangi prilaku
melanggar hukum baik itu yang preventif maupun represif. Berdasarkan uraian
latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam
proposal skripsi ini yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap
Tindak Pidana Pencabulan Oleh Kakak Kandung (Studi Kasus di Desa
Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari).

13

Dewan Redaksi Eksiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam (Jilid 5 Sya-Zun). (Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 238
14
Yakni orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual
secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan dasingkan ke luar
kampung selama satu tahun. Pendapat Imam Syafi‟I bahwa laki-laki dan perempuan yang
melakukan kedua-duanya diasingkan. Sementara Imam Malik yang perempuan tidak diasingkan
karena dikhawatirkan akan berbuat zina lagi dipangasingan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan
oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batang Hari?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam
menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat
terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pencabulan olah kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya tokoh masyarakat dan
aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan
oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari.
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2. Manfaat Penelitian
a. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna
menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Jurusan
Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Selain itu
penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan khususnya kepada
penulis sendiri dan pada umumnya untuk orang yang membacanya,
mengenai pemahaman tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap
tindak pidana pencabulan.
b. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar perbaikan sistem
tantanan sosial masyarakat dalam membina dan menanggulangi
kejadian pencabulan terhadap anak dan dapat memberi sumbangan yang
berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian
selanjutnya.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka yang menghubungkan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah
yang ingin diteliti. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis,
ensiklopedia dan kamus. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dan
judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran
beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman
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dalam melakukan penelitian. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Tokoh Masyarakat
Tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan dalam realisasinya
berupa jenis badan, perawakan, orang yang terpandang di masyarakat
maupun di kalangan politik. Orang yang dianggap tokoh masyarakat tentu
memiliki sifat kepemimpinan yang menjadi tauladan masyarakat dalam
mewujudkan keinginan masyarakat, dalam kata lain tokoh masyarakat tidak
bisa dipisahkan dari sifat kepemimpinannya yang ada dalam individu tokoh
masyarakat itu sendiri. Hal seperti ini akan menjadi panutan bagi masyarakat
dilingkungan sekitar sebab warga memberikan aspirasi individu nya kepada
pemimpin yang dianggap sebagai penerus ucapan dan keinginan dari
masyarakat.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2
Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat
adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian
terhadap kepolisan. Pemahaman tentang siapa dan apa yang membuat
seseorang itu dikatakan sebagai tokoh masyarakat paling tidak memiliki lima
hal yakni:
a. Kiprahnya di masyarakat yang membuatnya ditokohkan oleh masyarakat
yang berada dilingkungan tempat tinggalnya.
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b. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Kepala Desa, Lurah,
Kepala Dusun, Camat, Wali Kota, Gubernur maupun anggota dewan dan
lain sebagainya.
c. Memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai
bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahaan dari tingkat
paling bawah sampai paling atas selalumeminta pandangan dan nasihat
kepadanya.
d. Ketua partai politik yang dekat dengan masyarakat.
e. Pengusaha yang rendah hati, peduli terhadap masyarakat, sering
bersilaturrahim dan rajin bersedekah.
Tokoh masyarakat harusnya bisa memberikan kebutuhan dasar
spiritual manusia agar bisa menjaga keharmonisan hubungansosial antar
sesama. Menurut Dr. Howard Clinebell yang dikutip oleh Dadang Hawari
yang kemudian dikutip Kembali oleh Ramayulis (2009: 47) ada 9 kebutuhan
dasar spiritual manusia yaitu:
1. Kebutuhan akan kepercayaan dasar yang senantiasa secara teratur
terus menerus diulang guna membangkitkan kesadaran bahwa
hidup ini adalah ibadah.
2. Kebutuhan akan makna hidup, tujuan hidup dalam membangun
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan tuhan dan
sesama manusia serta alam.
3. Kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungan dalam
hidup keseharian.
4. Kebutuhan akan pengisian keimanan dengan selalu secara teratur
mengadakan hubungan dengan tuhan.
5. Kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa.
6. Kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri, di sinilah
pentingnya agama agar derajat dan martabat manusia tetap pada
fitrahnya.
7. Kebutuhan akan rasa man, terjamin keselamatan terhadap harapan
masa depan.
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8. Kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama
manusia.
9. Kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang sarat dengan
nilai-nilai relegiusitas.15
Dasar tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan dan arahan
terhadap warga yang ada dilingkungannya adalah berdasarkan dengan hukum
yang ada yakni hukum negara maupun hukum agama yang mayoritas ada di
lingkungan tersebut, seperti hal nya di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari yang mana mayoritas agamanya adalah
muslim, maka tokoh masyarakat menggunakan hukum negara dan hukum
Islam. Hukum negara sudah jelas mengatur tentang tatanan bermasyarakat
maupun bernegara. Sedangkan hukum Islam juga ada yang berbentuk fatwa.
Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam dijadikan
jawaban oleh seseorang dan/atau Lembaga atas adanya pertanyaan
yang diajukan kepadanya. Dalam konteks sosial ini, walaupun sudah
ada Kompilasi Hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan Lembaga
fatwa tetap dibutuhkan oleh masyarakat.sebagai contoh Pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
secara implisit membuka peluang kepada hakim untuk memberi
fatwa. Yang menyatakan bahwa peradilan dapat memberikan
keterangan,pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.16
Berdasarkan beberapa pengertian diatas tergambar bahwa tokoh
masyarakat adalah sosok pemimpin yang memiliki kharismatik yang bisa
memberikan keinginan dan harapan masyarakat yang ada di daerah tempat ia
bermukim serta bisa memberikan arahan yang positif baik itu mengenai
tatanan sosial maupun bernegara sesuai dengan aturan yang ada.

15
16

Ramayulis. Psikologi Agama (Edisi Revisi). Jakarta: Kalam Mulia. 2009, hlm. 47-48
Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 5
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2. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana Pencabulan
a. Pengertian Korban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi
yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana.17
Pada Pasal 289 KUHP dijelaskan bahwa barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena
merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya
Sembilan tahun.
1. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu
birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota
kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya. “persetubuhan”
masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi
dalam Undang-Undang18 disebutkan tersendiri.
2. Yang dilarang dalam Pasal 289 KUHP ini bukan asja memaksa
orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa
orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan
cabul.19
Korban dalam kategori yang masih anak-anak juga sebenarnya
sudah memiliki hak khusus, hal ini dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak
(KHA) pada Pasal 37 KHA dijelaskan:

17

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau
patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalua tidak nyata berpa
umurnya, bahwa orang itu belum masanya dibuat kawin.
19
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor : Politeia, 2010), hlm. 212
18
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Pasal 37 KHA memberikan anak hak-hak untuk dilindungi dari
siksaan,perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, hukuman
seuumur hidup tanpa kemungkinan untuk pembebasan, dan
perampasan kemerdekaan secara tidak sah atau sewenangwenang.20
Korban juga termasuk orang yang mendapat kekerasan fisik
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 6 Pasal 7 dijelaskan:
Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan
rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis
diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis pada seseorang kekerasan seksual yang
diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual.21
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban
berarti orang yang yang menjadi objek perbuatan yang dilakukan oleh
subjek yang mengakibatkan kerugian bagi objek baik fisik, mental maupun
sosial. Kemudian yang dikatakan korban dapat dilihat bukan hanya orang,
perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan dari perbuatanperbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan akibat perbuatan
yang menimbulkan kerugian bagi objeknya.
b. Pengertian Tindak Pidana
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.22

20

Agus Taufiq dkk. Pendidikan Anak di SD. (Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka,
2011), hlm. 9.9
21
Aroma Elmina Martha. Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
(Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), hlm. 70
22
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 59
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Pendapat Leo Polak yang dikutip Andi Hamzah tindakan pidana
harus memenuhi 3 syarat, yaitu:23
a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan
tata hukum objektif.
b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana
tidak boleh dijatuhkan untuk prevensi.
c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya ini delik
ini perlu supaya penjahat tindak dipidana secara tidak adil.
Hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan
akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Berdasarkan
pendapat di atas yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan
seseorang yang melanggar etika dan norma hukum yang ada.

c. Pengertian Pencabulan
Pencabulan ini dilakukan terhadap objek yang namanya manusia
dan bersubstansi melanggar norma agama dan hukum. Manusia sebagai
orang atau person karena manusia sebagai subjek hukum. Pendapat
Achmad Ichsan yang dikutip Riduan Syahrani dalam bukunya
mengatakan:
Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam,
gejala biologika yaitu makhluk hidup yang mempunyai
pancaindera dan mempunyai budaya. Sedangkan orang adalah

23

hlm. 33-34

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta : Rineka Cipta, 2019)
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penegrtian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam
hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person.24
Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini
diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Buku II Bab XIV
tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP
menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar
kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
Persepsi kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa
Indonesia memuat artinya “keji, kotor, tidak senonoh melanggar
kesopanan, kesusilaan)”.

E. Tinjauan Pustaka
Dasar dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian terhadap
penelitian yang sudah ada. Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi
hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang dipakai serta
hubungan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk lebih jelasnya, berikut
beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
1. Skripsi yang disusun oleh Suci Dwi Damayanti yang berjudul Penerapan
Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung di Desa Pulau

24

Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. (Bandung: Alumni,
2006), hlm. 41
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Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau Dari Hukum
Pidana Islam.25
Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku
perkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari ditinjau dari hukum pidana Islam. (2) Untuk
mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku
pemerkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi
perbuatan pemerkosaan di Desa Pulau Kecamatan Tembesi dilakukan
dengan cara cuci kampung yang mana pelaku membeli seekor kerbau serta
bumbu yang digunakan untuk mengolah daging dan kemudian pelaku akan
diasingkan di desa tersebut. Perbuatan zina (pemerkosaan) dalam hukum
Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada
adanya hukuman had. Upaya penanggulangan oleh syarak di Desa Pulau
Kabupaten Batanghari dengan melakukan pembinaan mental spiritual
kepada masyarakat setempat agar tidak terulang kembali perbuatan yang
menyimpang serta meningkatkan kajian agama dalam lingkungan keluarga
dan masyarakat umumnya. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman

25

Suci Dwi Damayanti, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung
di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau Dari Hukum Pidana
Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), hlm. 7
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yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu
mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa
seseorang dari perbuatan terlarang.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana
kekerasan seksual oleh saudara kandung. Perbedaannya, pada skripsi Suci
Dwi Damayanti fokus meneliti tentang penerapan sanksi bagi pelaku
pemerkosaan ditinjau dari hukum pidana Islam sedangkan fokus pada
penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang pandangan tokoh masyarakat
terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung.
2. Skripsi yang disusun oleh Putri Aningsih S Pane yang berjudul Tindak
Pidana Aborsi yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Akibat Korban
Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.26
Skripsi ini membahas tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di
bawah umur akibat korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam dan
Hukum Positif. Penyusunan skripsi ini dilatar belakangi kasus kekerasan
seksual dan pemerkosaan terhadap anak semakin sering terjadi dan perlu
mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lingkungan dari masyarakat
setempat.
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis
normative, dan dianalisis secara deskriptif, yaitu ingin memperoleh secara
utuh dan lengkap tentang penegakan dan perlindungan hukum terhadap

26

Putri Aningsih S. Pane, “Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Anak di Bawah Umur
Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 18
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tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur akibat korban
pemerkosaan.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi pidana terhadap anak
yang melakukan aborsi akibat korban pemerkosaan dalam perspektif hukum
Islam ialah diyat (denda) dan diyatnya berbeda-beda, sedangkan hukum
positif tetap diajukan ke sidang anak (pengadilan) dan sanksinya berupa
pidana peringatan, pidana penjara, pelatihan kerja dan denda. Anak juga
berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan di dalam hukum
Islam dan undang-undang yang berlaku.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan
seksual. Perbedaannya, pada skripsi Putri Aningsih S. Pane fokus meneliti
tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur akibat
korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang
pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung. Selain itu perbedaannya juga terletak pada metode penelitiannya.
3. Skripsi yang disusun oleh Indri Yani yang berjudul Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi).27
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sesama anak,

27

Indri Yani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020), hlm. 5
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kemudian bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana kekerasan sesama anak. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu metode yuridis, empiris dan menggunakan
pendekatan

kualitatif

deskriptif

dengan

menggunakan

instrument

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu kasus tindak pidana
kekerasan seksual oleh anak terhadap anak adalah putusan No. 62/PID/SUS/
AN/2013/PN JBI dengan inisial RSW warga kota Jambi dan dapat
disimpulkan: Pertama, setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan
terhadap anak, maka akan mendapatkan perlindungan hukum anak dalam
sistem peradilan anak di Indonesia. Antara lain : perlindungan hukum
terhadap anak pada tahap penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak
pada tahap penuntutan, perlindungan hukum terhadap anak pada tahap
persidangan, serta perlindungan hukum terhadap anak pada tahap
pemasyarakatan.
Kedua, kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana kekerasan seksual ialah dalam memberikan perlindungan
hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak,
Pengadilan Negeri Jambi tentu menghadapi berbagai masalah terutama dari
pihak keluarga korban yaitu ingin balas dendam, kurangnya sarana dan
prasarana, faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental.
Selain itu kendala lain sebagai faktor lainnya ialah media. Ketiga, upaya
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yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi, yaitu
melakukan kegiatan kerja sama antar instasi pemerintahan yang berkaitan
dengan pidana anak dan meningkatkan penyediaan fasilitas dan melakukan
kegiatan sosialisasi.
Perbedaannya, pada skripsi Indri Yani fokus meneliti tentang perlindungan
hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual
sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang
pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung. Selain itu perbedaanya juga terletak pada metode penelitian dan
lokasi penelitiannya.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi
lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan
penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan usaha kuantifikasi
apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti harus rinci,
dibentuk dengan kata-kata, gambaran secara holistik (utuh).
Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk
mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh
pertanyaan penelitian. Di sini peneliti menggunakan desain deskriptif sehingga
peneliti mampu menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang datadata yang ditemui di lapangan dan mampu mengetahui pandangan tokoh
masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
Berdasarkan metode dan desain penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yakni mengungkap fakta di lapangan
yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yakni
menyangkut perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung. Dengan alasan kasus tersebut terjadi di Desa Pulau dan penulis ingin
mentelaah lebih mendalam mengenai hukuman yang terjadi pada korban baik itu
secara psikologis nya maupun secara hukum riil nya. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021.

C. Jenis dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data dapat diperoleh.22 Sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Sumber Data Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.23 Data yang akan diambil yang berupa
informasi atau keterangan dari hasil wawancara dan observasi kepada tokoh
masyarakat, Kepala Desa Pulau serta keluarga pelaku dan korban kasus
pencabulan yang berkenaan dengan:
a) Pelaksanaan pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan
oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batang Hari.

22

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta : Rineka
Cipta. 2013), hal. 172
23
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D). (Bandung : Alfabeta. 2018), hal.308
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b) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di
Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
c) Upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi
Tindakan pencabulan terhadap anak di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.24 Data
tersebut yang berkenaan dengan gambaran umum Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari yang meliputi:
a) Arsip proses hukum pencabulan di Kejaksaan Negeri Batanghari
b) Historis dan Geografis
c) Struktur Organisasi
d) Keadaan Pemerintahan Desa
e) Keadaan Sarana dan Prasarana

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.25 Untuk
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan
data yang digunakan sebagai berikut:

24
25

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hal.309
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hal.308
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1. Observasi
Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh
melalui observasi.26 Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan
pula dengan cara pengamatan. Pengamatan (observasi) yakni mengamati gejala
yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran)
diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi,
dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Teknik ini digunakan secara
langsung untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak
pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari.
2. Wawancara/ interview
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu.27 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui
hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 28
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari
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Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hal.310
Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya.
1999), hal. 135
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Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…,, hal. 317
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sumber data antara lain: tokoh masyarakat, Kepala Desa Pulau serta keluarga
pelaku dan korban kasus pencabulan mengenai perlindungan hukum bagi
korban tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan
(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.29
Hal ini dimaksudkan bahwa dokumentasi dilakukan untuk memperoleh
data yang berkaitan dengan penelitian pandangan tokoh masyarakat terhadap
tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. 30 Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai
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Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hal. 329
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berikut:
1. Editing Data
Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan
harus disingkirkan. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa
Pulau serta keluarga pelaku dan korban kasus pencabulan yang tidak relevan
dengan data mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana
pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari.
Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan.
Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata
dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data
yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan
data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya
adalah penulis memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang
tidak sesuai.
2. Interpretasi
Penulis memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati
proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi
dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan
deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis
data.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga
alur kegiatan, yaitu:

30

a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan. 31
Penulis mengumpulkan data mengenai pandangan tokoh masyarakat
terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Penulis mewawancarai
informan tokoh masyarakat, Kepala Desa Pulau serta keluarga pelaku dan
korban kasus pencabulan menggunakan pertanyaan yang sama untuk
mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Penulis membuang
jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan
sejenisnya. 32
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Penulis melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi
untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatancatatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif
untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan
penulis pada display data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk
tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam
bentuk yang padu.
c. Verivication (Verifikasi Data)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 33
Kegiatan

penulis

dalam

verifikasi

data

adalah

melakukan

penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami
proses display data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan
lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis
dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan
data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.34 Triangulasi
dengan sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda
dengan teknik yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang
dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang ynag
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. 35
Berdasarkan teknik digunakan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan
data yang diperoleh di lapangan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap
tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari. Dari observasi, wawancara, maupun melalui
dokumentasi sehingga dapat dipertanggung jawabkan keseluruhan data diperoleh
di lapangan dalam penelitian tersebut. Triangulasi data ini bermaksud untuk
menguji keabsahan data yang diperoleh ketika mengadakan penelitian di lapangan.
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G. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, yang diantara babnya
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan bab
yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah
dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika
dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori dan tinjauan pustaka.
Bab II : Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika
penulisan.
Bab III : Dalam bab ini akan membahas gambaran umum lokasi penelitian,
tepatnya di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang
Hari
Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian
mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana
pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari, faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pencabulan, serta upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak
hukum dalam menyikapi permasalahan tindak pidana pencabulan.
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Bab V :

Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran
dan kata penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau
Desa berkembang dengan otonomi daerah masing-masing yang intinya hal
ini tergantung dengan pengelolaan dari para pemimpinnya atau kepala desa pada
desa tersebut, adat istiadat yang merupakan hukum yang dibuat khusus pada desa
tersebut juga merupakan produk dari desa agar bisa menjaga stabilitas keamanan
dan tatanan peradaban yang ada di desa ketika adanya interaksi antara satu dengan
yang lain.
Desa Pulau adalah desa pemekaran dari desa Rambutan Masam pada tahun
1984. Setelah pemekaran desa tahun 1986 baru berdiri menjadi Desa Pulau. Pada
sekitar tahun 1990, Desa Rengas Sembilan bergabung lagi dengan Desa Pulau, dan
Desa Rengas Sembilan berubah menjadi dua dusun yaitu Dusun Aur Cino dan Desa
Aur Gading.
Nama-nama pimpinan Desa Pulau sejak pemekaran dari tahun 1984 sampai
sekarang yaitu: 36
1. Bapak Nawawi Ar (1984-1987)
2. Bapak Az. Arifin (1987-1988)
3. Bapak Arahman (1988-1989)
4. Bapak Arahman (1989-1998)
5. Bapak Pauzi (1998-2013)
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6. Bapak Daman Huri (2013-2020)
7. Bapak H. Nawawi Yusuf (2020-sekarang)

B. Letak Geografis Desa Pulau
Desa Pulau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang memiliki luas seluruhnya
sekitar 3700 Ha. Letak Desa Pulau ini berbatasan langsung dengan: 37
a. Sebelah Barat

: Sungai Pulau, Sungai Rumbai

b. Sebelah Timur

: Sungai Batang Tembesi

c. Sebelah Utara

: Sungai Batang Hari

d. Sebelah Selatan

: Desa Karmeo, Ampelu

C. Visi dan Misi
1. Visi
Mewujudkan Masyarakat Maju Adil dan Sejahtera38
2. Misi
a. Meningkatkan pengelolaan dan pamanfaatan potensi Sumber Daya Alam
yang tersedia di desa dan merancang lapangan kerja baru pada sektor-sektor
produktif masyarakat, perkebunan, pertanian, industri kecil dan rumah
tangga.
b. Meningkatkan kualitas profesional dan rasa tanggungjawab bagi aparatur
pemerintah desa dan megendalikan tata kelola pemerintaan desa yang bersih
jujur, transparan, partisipasif, dan akuntabel.
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c. Membina dan menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta
menjalin kemitraan yang harmonis terhadap lembaga yang ada di desa dalam
upaya memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
d. Mengoptimalkan

kedisiplinan

dalam

pelaksanaan

tugas

dan

bertanggungjawab secara berorientasi.
e. Melaksanakan peningkatan, kelestarian sosial budaya seperti sarana
pendukung peribadatan, pembinaan generasi muda, pemberdayaan kaum
perempuan
f. Melaksanakan hubungan kemitraan kepada pihak swasta dan pihak
penyelenggara lembaga pemerintahan. Melaksanakan perencanaan program
pembangunan-pembangunan yang berpihak kepada kepentingan bersama dan
dukungan dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat mencakupi sandang,
pangan, pendidikan dan kesehatan.
g. Melaksanakan penggalian potensi sumber daya alam untuk dijadikan produk

unggulan desa dari pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain.39

D. Struktur Organisasi Desa Pulau
Desa Pulau dipimpin oleh seorang kepala desa dan didampingi oleh seorang
sekretaris desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh dua kepala
seksi, yaitu:
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Kesejahteraan
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Selengkapnya struktur pemerintahan Desa Pulau dapat dilihat pada gambar
berikut ini: 40
Gambar 3.1: Struktur Organisasi Desa Pulau
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh
Kakak Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batang Hari
Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu
perilaku menyimpang. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum
dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepantasnya
mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat
semakin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini,
ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap
pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan
perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik
maupun mental.
Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah
mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan
yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menimpanya.
Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan
banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya
pengetahuan dari pihak lorban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak
pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian
itu terjadi.
Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera
melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan
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penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi
jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana
pencabulan. Membicarakan perbuatan kejahatan tindak pidana pencabulan tidak
terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya dalam
masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat
institusional dan keorganisasian sekalipun. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini
menjadi tolak ukur suatu modus dari kejahatan, apakah modus kejahatan itu
berkategori ringan atau pemberatan. Ada yang berasumsi bahwa suatu kejahatan itu
tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang
menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan
penderitaan yang luar biasa. Pandangan tokoh agama di Desa Pulau Kecamatan
Tembesi Kabupaten Batanghari antara lain:
1. Perbuatan yang menyimpang dalam agama
Prilaku yang menyimpang dalam batasan normatif ajaran Islam meliputi
pelanggaran terhadap ketentuan dalam akidah, ibadah dan akhlak, karena aspek
inilah sebagai sisi utama Pendidikan Islam. Aspek akidah yang merupakan dasar
pokok ajaran Islam yang meyakini hanya Allah SWT yang berkuasa mutlak atas
segala makhluk. Pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana
pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batang Hari merupakan perbuatan yang menyimpang dalam agama
baik itu dari segi aspek akhlak dan aspek agama. Hal ini sesuai dengan
wawancara bapak Sanusi berikut:
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“Menurut tokoh agama kasus tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam dan memang
perlu penanaman keagamaan pada yang bersangkutan.”41
Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Abdul Gani berikut:
“Tokoh agama mengutuk keras perbuatan pencabulan yang terjadi di
Desa Pulau yang terjadi sebelumnya, karena perbuatan tersebut jelas adanya
menyimpang dari ajaran agama Islam maupun dari segi normat adat.” 42
Berdasarkan hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil
observasi43 penulis saat mengadakan penelitian dilapangan bahwa perbuatan
tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari memang sangat dikecam oleh para tokoh
agama karena sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam dan termasuk dalam
perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT.
Sebenarnya jika perbuatan dan perkataan seseorang dikendalikan oleh
agama, maka penyimpangan akan dapat terkendali. Apabila keyakinan beragama
itu telah menjadi bagian yang integral dari diri seseorang, maka keyakinan itulah
yang mengawasi segala Tindakan, perkataan bahkan perasaan orang tersebut.
Jika ada perbuatan yang tampak menyimpang dan melanggar aturan agama,
maka keimanannya cepat bertindak meneliti secara langsung apakah oerbuatan
tersebut boleh atau terlarang.
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2. Perilaku yang tidak terpuji
Berbicara masalah prilaku yang terpuji dan tidak terpuji apalagi terkait
masalah akhlak, maka Rasulullah adalah yang seharusnya menjadi tauladan
untuk semua dimanapun berada dan apapun profesinya. Seharusnya sebagai
pribadi muslim yang harusnya menteladani Rasulullah senantiasa berusaha
memelihara dan meningkatkan Kesehatan, kebersihan dan akhlak yang terpuji.
Prilaku tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari merupakan prilaku yang tidak terpuji.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:
“Prilaku tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari harusnya tidak
terjadi karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji sebab
melanggar saimul aqidah (akidah yang bersih), karena orang memiliki
akidah yang bersih tentunya akan memiliki ikatan yang kuat terhdap
Allah SWT, dengan adanya ikatan yang kuat dan akidah yang mantap
akan selalu melakukan perbuatan hanya di jalan Allah.” 44

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Oleh Kakak
Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
Dalam masyarakat, khususnya orang tua terhadap anaknya seringkali
mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal yang mengintai
dari balik tembok sekolah, memakai jubah hitam dengan wajah misterius atau tidak
jarang pelaku tersebut identik dengan seseorang yang berwajah buruk dan
misterius. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar
selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan yang mempunyai wajah

44

Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, tgl. 06 Maret 2021

43

seperti penjahat. Para orang tua juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak
menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal.
Ironisnya, saat ini sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh
orang-orang terdekat, seperti tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung yang
telah terjadi di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
Akhirnya mitos-mitos pencabulan seperti pelakunya adalah orang-orang tak
dikenal, korban selalu berpakaian seksi, dan dilakukan pada malam hari ternyata
harus dipatahkan oleh kemyataan bahwa pencabulan saat ini justru lebih banyak
dilakukan oleh orang-orang yang justru dihormati oleh anak-anak yang jadi
korbannya, seperti kakek, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, guru sekolah,
guru agama, pengelola asrama, pendamping kegiatan, atau orang-orang dewasa lain
di sekitar korban yang seharusnya justru dapat menjadi contoh dan pelindung anakanak itu. Tidak jarang tindak pencabulan ini dilakukan justru pada siang hari ketika
ibu si korban tidak ada di rumah.
Perbuatan pencabulan pada umumnya dilandasi oleh rasa tertekan dalam
mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya
seperti balas dendamatau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh
seorang kakak kandung terhadap adiknya adalah karena pengaruh aspek struktural
yaitu situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Seorang kakak kandung
yang melakukan pencabulan terhadap adiknya akan melukai bukan hanya hatinya,
akan tetapi juga membekaskan tanda baku (stigma) dalam diri si anak seumur
hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain dan korban
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dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih
memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.
Dalam berbagai macam tindak pidana yang ada, selalu ada unsur-unsur yang
menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Mulai dari unsur-unsur
dari dalam lingkup tindak pidana itu, sampai dengan unsur-unsur dari luar lingkup
tindak pidana itu khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan dalam keluarga.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan yang
dilakukan oleh kakak terhadap adik kandungnya adalah sebagai berikut:
1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi
Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat
menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah
terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari
perbuatannya. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pelaku tidak
berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga
dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan
yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga
merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang
melanggar norma hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang
rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama
intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak
pidana pencabulan oleh kakak kandung yang terjadi di Desa Pulau Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
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2. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama
Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan
keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut
teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara
agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk
melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan
menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya,
maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. Hal ini sesuai
dengan hasil wawancara dengan tokoh agama yang bernama Sanusi berikut:
“Jika ditanya penyebab, mungkin warga Desa Pulau dalam hal
pengamalan tentang ajaran agama yang diketahuinya itu yang terlihat
sangat kurang, mereka tau bahwa menjaga adab keluarga itu adalah
tanggungjawab orang tua, namun terkadang pengamalannya para orang
tua seperti acuh tak acuh gara-gara prilaku anaknya yang sudah terlewat
nakal.” 45
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab
terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari karena kurangnya
pemahaman pelaku terhadap agama. Karena kurangnya pemahaman terhadap
agama maka mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan
buruk, serta mana yang halal dan haram. Jadi kurangnya pemahaman seseorang
terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga
mudah melakukan kejahatan. Karena memang pemahaman agama merupakan
ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia sebagai penuntun sikap
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dan perilaku untuk melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Dengan demikian apabila manusia menjalankan ajaran agama maka ia akan
senantiasa menjadi manusia yang selalu melakukan hal-hal yang baik.
Sebaliknya jika manusia jauh dari ajaran agama maka ia selalu melakukan
perbuatan-perbuatan jahat.
Selain faktor-faktor di atas, pelaku melakukan tindak pencabulan antara
lain karena: pertama, faktor internal (pemenuhan biologis dalam diri pelaku).
Faktor ini merupakan salah satu penyebab sehingga pelaku tindak pidana
pencabulan, dimana timbul rasa kesepian dan hasrat seksual yang sudah tidak
bisa dibendung lagi. Yang mengakibatkan ia mengalami goncangan-goncangan
atau ketidak seimbangan dan melakukan perbuatan yang menyimpang tanpa
merencanakan dengan matang apapun akibatnya. Kedua, faktor eksternal (faktor
lingkungan). Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya
pencabulan yaitu sejalan dengan aktivitas yang dilakukan individu maupun
kelompok masyarakat. Terkadang kondisi kesempatan kurang waspada akan
menimbulkan rentang terhadap kerawanan di tengah maraknya faktor dominan
dengan segala akibatnya. Terutama adalah pergaulan yang mendorong sehingga
pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap adik kandungnya.
Selain itu, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK)
karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
mempunyai pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa.
Namun perkembangan IPTEK tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang yang
tidak bertanggung jawab seperti dengan membuat situs-situs porno di internet,
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mengedarkan VCD dan majalah porno dan lain sebagainya. Sehingga hal
tersebut sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan remaja untuk melakukan
kejahatan kesusilaan seperti pencabulan. Perkembangan teknologi juga
membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola
etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di
tengah-tengah masyarakat. Sehingga dampak globalisasi tegitu terasa
mempengaruhi gaya hidup generasi muda.
Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih
mudah untuk mendapatkan suatu hal yang dia inginkan. Hanya dalam waktu
beberapa saat saja orang tersebut langsung dapat menikamati atau memakai hasil
yang dia peroleh dari teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu
pesat tercipta karena adanya keinginan-keinginan manusia untuk menciptakan
sesuatu hal baru dalam kehidupannya yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya.
Melalui pembelajaran dan beberapa usaha, manusia dapat menciptakan sesuatu
teknologi baru. Dengan teknologi saat ini, seseorang bisa lebih mudah untuk
mendapatkan video porno dari situs-situs porno di internet. Dan video porno
tersebut tentunya akan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga seperti yang
terjadi di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
seorang kakak kandung yang seharusnya melinduni adiknya malah melakukan
tindak pidana pencabulan.
Teknologi juga mempengaruhi perkembangan pakaian, dimana
teknologi mampu memodifikasi pakaian menjadi lebih indah dipandang mata
ketika seseorang mengenakan pakaian tersebut. Teknologi juga membuat
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pakaian wanita menjadi lebih minim dan ketat dan banyak wanita menyukai baju
yang minim hasil modifikasi teknologi tersebut. Dari pakaian minim dan ketat
yang dipakai oleh seorang wanita, wanita itu tidak sadar bahwa dirinya telah
mengundang seseorang untuk berbuat kejahatan. Seorang pria dewasa atau anak
laki-laki normal melihat seorang wanita memakai pakaian minim dan ketat akan
terangsang. Akibat dari rangsangan itu mereka mencari tempat pelampiasan
keinginan seksualnya dan yang menjadi sasaran pelampiasan seksual mereka
seperti yang terjadi di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari adalah adik kandungnya sendiri.
Selain itu, terjadinya tindak pidana pencabulan juga didukung oleh
peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran
sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara
wajar, sementara korban juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen,
artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya
pencabulan. Posisi pelaku dan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan
(seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan
pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.

C. Upaya Tokoh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Kakak Kandung di Desa
Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia
lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat
kasus-kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap
tabu untuk disebarluaskan dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan

49

membawa aib bagi keluarga. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan
hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan
buruk dan pelecehan seksual (pencabulan) selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut.
Sampai saat ini masih banyak terdapat tindak pidana kesusilaan khususnya
tindak pidana pencabulan dalam keluarga dan disini adik kandung yang menjadi
korbannya. Padahal dalam keluarga, seorang anak harus mendapat perlindungan
dan kasih sayang serta harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan. Dapat
ditegaskan bahwa tindak pidana pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu
bentuk kekerasan yang mengakibatkan seorang anak, khususnya anak di bawah
umur mengalami trauma yang dapat membuat jiwa dan mental anak tersebut
menjadi penakut bahkan bisa menjadi orang yang putus asa selama dia menjalani
kehidupannya di lingkungan tempat tinggalnya maupun di masyarakat.
Terhadap kakak kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam
keluarga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan itu
memiliki beberapa hal dan pengertian serta dampak-dampaknya juga yang paling
terpenting bahwa segala apapun bentuk dari tindak pidana yang memiliki faktor
pencetus tindak pidana tersebut, sudah pasti harus ada upaya untuk
menanggulanginya. Tidak hanya pelaku dari tindak pidana pencabulan tersebut
yang harus ada upaya penanggulangannya. Tetapi, korban dari tindak pidana
pencabulan dalam keluarga tersebut harus pula mendapatkan penanggulangan
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secara moril akan hak-hak asasinya yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana
pencabulan dalam keluarga itu.
Seseorang yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas
hak-hak asasinya. Eksistensi hak asasi manusia dikalahkan oleh perilaku yang lebih
mengedepankan kebiadaban. Harkat manusiawi yang idealnya dijunjung tinggi
justru ditinggalkan, dinodai dan dikebiri. Sampai saat ini sangat riskan
menunjukkan bahwa perempuan selalu rentan menjadi korban kejahatan di bidang
kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya selalu
dinodai oleh naluri kebinatangan setiap pelaku kejahatan. Hal yang cukup
memprihatinkan adalah tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi pada
perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak perempuan di bawah umur.
Anak-anak perempuan ini dijadikan pemuas nafsu bejat dari seseorang yang dalam
masalah di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari adalah
kasus kakak kandung yang tega berbuat cabul terhadap adik kandungnya sendiri.
Usaha

penanggulangan

suatu

kejahatan,

apakah

itu

menyangkut

kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara,
tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin
menghilangkannya. Tindak pidana atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia
masih ada dipermukaan bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat
kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku
dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang
semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh
terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya
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informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia
yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.
Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi
mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak
pidana, salah satunya tindak pidana pencabulan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya
menanggulanginya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur
non hukum atau tindakan preventif. Pencabulan termasuk jenis kejahatan
kesusilaan yang merebak. Pencabulan dalam keluarga telah menjadi salah satu
kejahatan di bidang seksual yang juga memerlukan perhatian yang serius,
mengingat kasus pencabulan dalam keluarga ini dapat mengakibatkan persoalan
yang serius dan beragam dalam kehidupan kemasyarakatan. Terutama kehidupan
kaum perempuan pada umumnya, anak-anak perempuan pada khususnya dan masa
depan dalam suatu keluarga. Upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam
keluarga setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:
1. Seluruh lapisan masyarakat seharusnya dapat menjunjung budaya etika
berpakaian yang sopan.
2. Semua orang harus dapat menciptakan dan menjaga akhlak yang baik, dimulai
dari sub kecil yaitu keluarga sebelum bermasyarakat.
3. Semua orang harus dapat mengamalkan dan menghayati norma-norma yang ada
beserta segala sanksi-sanksi hukumannya dan juga norma keagamaannya.
4. Semua orang harus lebih dapat mengkontrol dalam segala tindakan agar tidak
terjadi suatu penyimpangan.
5. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
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6. Semua orang harus dapat meningkatkan dengan sendirinya mengenai tingkat
ekonomi dan pendidikan.
7. Putusan hakim yang harus lebih adil dan sesuai dengan kejahatan kesusilaan
yang terjadi serta harus ada penanganan secara manusiawi terhadap korban
kejahatan kesusilaan, terutama bagi korban anak-anak di bawah umur wajib
mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis.
Upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk
terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan oleh
keluarga, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada
setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, antara lain dengan
jalan:
1. Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap
lawan jenis
2. Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah
dewasa.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Pulau
berikut:
“Kami sudah sering mengingatkan warga untuk selalu menjaga keluarga
nya sendiri dengan bekal agama masing-masing serta untuk menjaga anak
perempuannya agar tidak mengundang nafsu bagi lawan jenis dengan
pakaian seksi dan berjalan santai diluar rumah dengan pakaian seperti itu.”46
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekdes Desa Pulau berikut:
“Saat ada pertemuan dengan pihak RT dan kepala dusun di Desa Pulau ini
setelah terjadinya kejadian kasus pencabulan kemarin kami sering
memberikan arahan kepada Ketua RT dan kepala Dusun agar selalu
46
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mengingatkan warga yang memiliki anak gadis maupun anak bujang agar
selalu mengikuti kegiatan keagamaan dan menjaga pakaian agar tidak
terlalu seksi dan mengundang birahi orang yang melihatnya, karena
kejadian kasus tersebut benar-benar membuat nama desa ini menjadi malu
serta kami minta agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.” 47
Adapun yang menjadi tujuan dari suatu usaha pencegahan kejahatan
diantaranya adalah untuk mencapai kondisi masyarakat yang adil dan makmur.
Beberapa upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga di atas adalah
upaya penanggulangan yang umum dan dapat mengatasi kasus atau tindak pidana
pencabulan dalam keluarga. Penanggulangan tersebut tetap saja harus sesuai
dengan peraturan yang ada, serta harus sesuai dengan sanksi hukuman yang ada.
Upaya penanggulangan yang juga dapat mendukung dalam menyelesaikan tindak
pidana pencabulan tersebut antara lain yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan
secara berencana, sistematis dan terarah dengan maksud dan tujuan guna mencegah
supaya kejahatan tidak terjadi. Upaya seperti ini ditujukan untuk mencegah
terjadinya kejahatan, mengurangi ruang gerak atau meluasnya kejahatan serta
memperkecil atau mengurangi pengaruhnya terhadap orang lain. Hal ini sesuai
dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pulau berikut:
“Budaya dalam berpakaian yang sopan serta akhlak yang baik terhadap
sesama sering kami jelaskan pada perangkat desa agar bisa
mensosialisasikannya di level masyarakat agar bisa diterapkan secara
keseluruhan, pengamalan norma agama juga tidak kalah pentingnya apalagi
ajaran Islam sebenarnya sudah mengajarkan tentang itu semua, baik itu
masalah berpakaian maupun masalah beretika dengan yang lain.”48
Selain itu juga upaya penanggulangan lain yang mendukung yaitu upaya
penanggulangan guna menekan atau menahan dari kejahatan yang sekecil mungkin

47
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dan menghalangi timbulnya kejahatan yang akan cenderung lebih hebat. Dengan
kata lain upaya menindak pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan
moral, dilakukan dengan cara memberikan hukuman pada setiap pelanggaran.
Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam keluarga, perlu
dilakukan suatu upaya penanggulangan. Apabila pencabulan dalam keluarga yang
dilakukan kakak terhadap adik kandungnya dapat dicegah, maka itu dapat
berpengaruh pada pencegahan kejahatan yang sama sejenisnya.
Pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan yang merupakan suatu
usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat.
Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan yaitu
menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh
masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah
yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahim antara anggota masyarakat yang
diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di
lingkungan tempat tinggal. Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Pulau berikut
juga menyatakan hal yang sama:
“Usaha masyarakat dalam mencegah terjadinya perbuatan asusila kami
sering berpesan pada penceramah yang memberikan tausiah agar
menyinggung masalah pemuda termasuk masalah berpakaian, beretika
dengan orang tua serta dengan sesama mereka kemudian masalah
pengamalan ajaran Islam yang sudah mereka ketahui, seperti shalat dan
puasa Sunnah.”49
Dalam upaya penanggulangan pencabulan, pemerintah juga tidak lepas dari
hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara maka
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pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari
masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang
aman dan tentram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya
penanggulangan tindak pidana pencabulan diantaranya:
1. Mengadakan penyuluhan hukum.
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat
bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana adalah tingkat
kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan
penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa
tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta
merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.
2. Mengadakan penyuluhan keagamaan
Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan
diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin
kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat,
serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana pemerkosaan
terutama tindak pidana incest dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.
Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan pencabulan
diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana
kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin
memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Selain itu aparat kepolisian
dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik
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dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan
masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.
Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan pak sekdes berikut:
“Kamtibnas kami sering kami pinta untuk memberikan arahan agar bisa
menertibkan warga terutama masalah prilaku dan akhlak para remaja dan
bisa mengontrol keadaan prilaku yang menyimpang dan tidak sesuai ajaran
agama yang dianutnya, hal ini dilakukan Kamtibnas dengan cara
mengadakan pendekatan dengan para pemuda saat kumpul-kumpul.”50
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi
pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Selain tindakan preventif yang dapat
dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan
represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut
harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder
dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat,
hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja
dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut
dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan,
penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah
meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan
majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian
pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku
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mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk
mengulangi kembali.
Jadi, upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga yaitu bagi
korban tindak pidana pencabulan ini salah satunya adalah terapi psikologis
kepadanya agar tidak mengalami trauma pada dirinya menyangkut masa depannya
nanti, serta menghukum pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga tersebut
sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada bahkan harus tegas dan
seadil-adilnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahawa upaya penanggulangan
tindak pidana pencabulan dapat dilakukan secara preventif maupun represif.
Peran serta orang tua di dalam kehidupan sehari-hari terhadap anaknya
sangatlah penting sehingga si anak menjadi tumbuh dewasa. Orang tua merupakan
sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan
anak, dan keberadaan orangtua disisi anak memiliki integritas tinggi terhadap
pertumbuhan pola pikir anak. Orang tua yang berperilaku baik sehari-hari
dihadapan anak, maka secara langsung anak akan merasa tenang dan aman serta
meniru apa yang diperbuat orangtuanya tadi. Orangtua yang menimbulkan
kehidupan harmonis ditengah-tengah keluarganya, maka anak akan merasa bahagia
juga.
Orang tua harus benar-benar mengawasi pola pergaulan anaknya, baik itu
anak laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai anak masuk kedalam pergaulan
bebas. Orang tua juga harus memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya,
jangan sampai anak merasa kesepian karena kesibukan orangtuanya. Ketika anak
merasa kesepian karena kurang diperhatiakan orang tuanya akibat rutinitas yang
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padat yang dimiliki orang tuanya, maka anak akan berusaha mencari kesibukan
sendiri untuk menghilangkan kesepiannya. Ketika anak mencari kesibukan untuk
menghilangkan kesepiannya, tidak hanya hal baik saja bahkan banyak hal-hal buruk
yang akan mendatanginya, baik itu perilaku buruk, atau perkataan buruk.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan oleh kakak
kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
antara lain perbuatan tersebut menyimpang dalam agama baik itu dari segi aspek
akhlak dan aspek agama. Selain itu, perilaku tindak pidana pencabulan oleh
kakak kandung merupakan perilaku yang tidak terpuji.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di
Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari antara lain
faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi serta faktor kurangnya pemahaman
terhadap agama.
3. Upaya tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi
tindak pidana pencabulan oleh kakak kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari antara lain usaha yang dilakukan oleh
masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahim
antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah. Sedangkan
penanggulangan yang dilakukan secara represif berupa penjatuhan atau
pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.
B. Saran
1. Kepada Pemerintah Desa Pulau hendaknya menssosialisasikan lebih intens lagi
kepada masyarakat terutama para pemangku adat, ketua RT dan kepala dusun
agar seluruh lapisan masyarakat seharusnya dapat menjunjung budaya etika
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berpakaian yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, karena mayoritas warga yang
ada di Desa Pulau adalah muslim.
2. Kepada pihak Kapolsek Muara Tembesi diharapkan agar bisa lebih kerap
memberikan penyuluhan kepada para pemuda tentang hal-hal yang melanggar
aturan positif negara serta aturan yang melanggar norma beragama di Indonesia
serta memberikan arahan tentang hukuman bagi orang-orang yang melanggar
aturan tersebut.
3. Kepada tokoh masyarakat diharapkan bisa membekali para remaja dan orang tua
dengan kemampuan agama yang baik serta mengadakan pendekatan persuasif
dengan para remaja agar menjalankan ajaran agama dalam kehidupan seharihari.
4. Kepada para orang tua diharapkan mampu menjaga keluarganya baik itu
menjaga dari segi keamanan dari orang yang ingin berbuat jahat maupun
menjaga akhlak anggota keluarga nya agar bisa seirama dengan tuntunan Islam,
karena hanya dengan mengamalkan seluruh ajaran Islamlah sendi-sendi agama
dalam diri seseorang akan terbentuk secara permanen dalam prilakunya seharihari.
5. Kepada para remaja diharapkan agar bisa menjaga akhlak dalam berprilaku baik
itu sesama teman maupun dengan orang yang lebih tua dan lebih muda serta
menjaga adab dalam berpakaian yang baik ketika berada di luar rumah dan tidak
mengundang nafsu syahwat bagi orang yang melihatnya.
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