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ABSTRAK 

 

BUDI ANDRIANA, E0003115, TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI 
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2008. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa 
Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan 
Apa  kendala dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang 
banyak terjadi akhir-akhir ini di kota Surakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan jika dilihat dari 
tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan 
Negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui 
wawancara, observasi (pengamatan), dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen seperti berkas perkara, dan 
sebagainya. Analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif dan 
mempergunakan model analisis interaktif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan 
pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri 
Surakarta berpegang pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dengan mengunakan alat-alat 
bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan 
saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama 
dalam perkara pidana. Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat-alat bukti surat yaitu 
berupa Visum Et Repertum. Alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum ini telah 
memenuhi ketentuan alat bukti surat yang bernilai dan Alat bukti terakhir yang 
dihadirkan daam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa, dihadirkan 
dalam persidangan untuk dimintai keterangannya mengenai uraian perbuatan yang 
terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau yang bwerhubungan dengan apa yang 
terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan pasal 189 
ayat (1) KUHAP. 

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pemahaman masyarakat tentang 
alat-alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana 
pencabulan, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai 
sebagai acuan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang 
sangat menghancurkan masa depan anak itu sehingga harus mendapatkan hukuman yang 
setimpal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam 

alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

Pembangunan nasional tersebut bukan hanya untuk sesuatu golongan atau 

sebagian masyarakat, tetapi untuk semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun 

anak-anak. Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada 

situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena 

itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, 

dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan 

nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan 

hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian 

hukum yang mampu mengayomi  

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum di 

Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius. Perkembangan pembangunan 

hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai 

tantangan. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi 

peraturan tertentu telah mengakomodir aspirasi hukum masyarakat, tetapi di sisi lain 

masih banyak peraturan yang mengalami stagnasi dan tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itulah pembangunan 

hukum di Indonesia dilaksanakan dengan memberikan ruang lingkup yang lebih luas 

untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mantap. 
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Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa 

dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat 

akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana 

(openbare orde), meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar, dan juga kekerasan 

yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. 

Beberapa kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah 

tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak di bawah umur ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 

berbagai pihak. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa adalah salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dalam menjamin perkembangan 

jasmani, rohani maupun sosial secara utuh dan seimbang. 

Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan 

untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk 

menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, 

jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang 

mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh 

negara itu sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan 

anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar 

maupun dari anak itu sendiri, dimana dengan adanya perlindungan terhadap anak yang 

diberikan tersebut akan mengusahakan kesejahteraan anak. 

Berkaitan dengan anak maupun perempuan serta dalam konteks kekerasan, 

adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap perbaikan kondisi masyarakat akan 

sangat berpotensi terhadap peningkatan tindak kekerasan terhadap mereka. Akumulasi 

persoalan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, membuat tingkat agresifitas dan 

upaya kompensasi menjadi kian meningkat. Ditambah lagi kondisi budaya Indonesia 

yang cenderung bersifat patriarkhi, dimana terdapat pemahaman tentang konstruksi 

gender serta pembagian peran laki-laki dan perempuan serta supremasi hukum yang 
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lemah ikut menyumbang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 

masih terus terjadi.  

Tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak atau lebih populer 

dengan istilah “child abuse” pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk 

menggambarkan bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak-anak. 

Konvensi hak anak (KHA) Pasal 36 menyatakan bahwa : “Negara-negara 

peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dalam eksploitasi yang 

merugikan dari setiap aspek dari kesejahteraan anak.” Ketentuan ini memberikan 

mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan, termasuk pada anak-anak 

korban kekerasan baik dalam bentuk legislasi maupun dalam penyediaan prasarana 

dan sarana pemulihan trauma kekerasan. Sedangkan untuk kekerasan dan eksploitasi 

seksual dinyatakan dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu : “Negara-

negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual 

dan penyalahgunaan seksual.”   

Di berbagai tempat banyak kita lihat terjadi banyak eksploitasi terhadap anak-

anak. Begitu banyak tindak kekerasan seksual terhadap anak sehingga anak kehilangan 

kesempatan menikmati masa kanak-kanaknya karena banyak diantara mereka terpaksa 

bekerja baik sebagai pemulung, buruh atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Anak-

anak seringkali mengalami pelecehan seksual bahkan pelakunya tidak hanya orang 

lain tetapi juga dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban bahkan masih 

mempunyai hubungan darah dengan korban. 

Kita harus menyadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita 

bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup suatu bangsa. Sehingga agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan 

kepedulian baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan 

perlindungan, pendidikan, dan perhatian. 

Pencabulan merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang akhir-akhir ini baik 

melalui koran, majalah maupun media massa lannya diberitakan mengalami 
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peningkatan yang relatif cukup serius. Memang ironis sekali, bahwasanya untuk jenis 

tindak pidana pencabulan tersebut justru mengalami peningkatan pada saat negara 

kita sedang giat-giatnya melakukan reformasi hukum dan tertib hukum dalam upaya 

menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan tentram berdasarkan Pancasila. 

Masalah pencabulan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, 

tercela dan melanggar norma maka kita tidak bisa melepaskannya dari moral yang 

berlaku dalam masyarakat kita. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung 

tinggi nilai kesusilaan maka kejahatan yang berkenaan dengan masalah kesusilaan 

akan mempunyai arti tersendiri pula. Yang dapat diartikan bahwa dengan tengah 

berkecamuknya kejahatan susila dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam 

masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang dirasakan sangat 

meresahkan kondisi masyarakat. Sebab bagaimanapun juga, moral merupakan nilai 

prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas. 

Sesuai dengan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, maka 

setiap dari perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa 

hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan 

dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancam dengan 

hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 

Dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi sangat diperlukan suatu 

pembuktian yang sah bahwa suatu tindak pidana pencabulan tersebut haruslah ada 

alat-alat bukti yang menyakinkan benar-benar telah terjadi pencabulan terhadap 

seseorang yang telah menjadi korban. Karena dengan adanya alat-alat bukti sebagai 

dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang besalah melakukannya”. 
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Ketentuan dari Pasal 183 KUHAP tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya 

keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk 

menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang behubungan antara satu 

sama lain dan harus terpenuhi, yaitu : 

a. Adanya alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen). 

b. Adanya keyakinan hakim (overtuiging des rechters). 

Dalam hal ini keyakinan hakim itu harus dari alat-alat bukti yang sah sesuai 

dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang dan tidak berasal dari 

keadaan-keadaan lain yang diketemukannya di luar persidangan. 

Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut di atas dan didorong oleh suara hati 

penulis dan Untuk mengetahui apa saja alat-alat  bukti apa saja yang diajukan oleh 

jaksa penuntut umum\ juga bagaimana kekuatan pembuktian dalam tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan   judul: 

”TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK 

PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi Kasus Pengadilan 

Negeri Surakarta )” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi akan digunakan dalam penulisan 

hukum maka sangat diperlukan sekali suatu perumusan masalah. Suatu masalah 

sebenarnya merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai 

tujuannya. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi, dan hal inilah yang antara lain 

menjadi tujuan penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986: 109) 

 
Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau 

mengenai hal apa yang sebenarnya akan diteliti dalam suatu penelitian. Perumusan 

masalah akan memudahkan bagi penulis untuk mengerjakan dan dapat mencapai 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Perumusan masalah dapat juga dikatakan 

sebagai inti dari suatu penelitian karena akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam 

pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur? 

2. Apa  kendala alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak 

di bawah umur? 

 

 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu 

tujuan obyktik dan tujuan subyektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 

dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 

b) Untuk mengetahui kendala apa aja dalam kekuatan alat bukti dan pembuktian 

dalam tindak pidanapencabulan anak di bwah umur? 

2. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai 

teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  

b) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan dalam 

melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
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Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang 

dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu : 

 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang 

alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur. 

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan 

gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang 

berkepentingan pada khususnya dalam memahami tentang alat-alat bukti 

dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 

 

E. METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini adalah termasuk dalam 

jenis penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan peneliti langsung memperoleh 

data primer atau data yang pertama kali didapatkan di lapangan atau dalam 

masyarakat. Pengertian penelitian hukum empiris sendiri adalah penelitian hukum 

positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan 

hidup bermasyarakat. Penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam 

masyarakat melalui perbuatan masyarakat 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian ini 

adalah di Pengadilan Negeri Surakarta, yang beralamat di Jl. Brigjend. Slamet 

Riyadi Nomor 290 Surakarta. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan  dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber untuk 

tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta 

b. Data sekunder  

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa literature, meliputi 

buku, majalah, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-

tulisan lain berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian 

hukum ini penulis akan menggunakan data sekunder yakni putusan hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Surakarta. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yakni Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 

memeriksa dan memutus perkara. 

b. Sumber data sekunder 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka 

jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

mencakup: 

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai 

kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-

undangan, dalam hal ini adalah: 
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil 

karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas 

mengenai masalah tindak pidana pencabulan 

3. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari 

media internet, kamus, dan sebagainya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang sesuai dengan dan mencakup permasalahan 

yang diteliti, maka penulisan hukum ini menggunakan teknik penguumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Studi lapangan 

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian 

untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimasudkan untuk 

memperoleh data valid dengan pengamatan langsung atau observasi dan 

wawancara. Dalam penelitian hukum ini yang dipakai adalah wawancara. 

Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan 

(Burhan Ashshofa, 2004: 59). Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
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wawancara secara langsung atau lisan dengan hakim yang menangani dan 

memutus kasus  tindak pidana perkosaan di Pengadilan Klaten. 

b. Studi kepustakaan 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

yang disesuaikan dengan pendekatan normatif dan jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

adalah dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi, yaitu menelaah 

bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran 

terhadap katalog. Yang dimaksud dengan katalog yaitu merupakan suatu daftar 

yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu 

perpustakaan (Burhan Ashofa, 2004: 104). 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka penulis akan 

menganalisis data secara kualitatif. Pengertian sistem kualitatif adalah 

menguraikan data-data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, 

sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi. Karena data-

data yang kita peroleh merupakan data dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan 

bukan data dalam bentuk numerik atau angka. Analisis data kualitatif sebagai cara 

penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. 

Data yang berupa deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat dan wawancara, 

mencatat dokumen, dan lain-lainnya, yang kemudian sudah disusun secara teratur, 

tetap merupakan susunan kata berupa kalimat yang amat besar jumlahnya 

sebelum siap digunakan dalam analisis akhir. Data yang telah diperoleh tersebut 

disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau 

pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, 

yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data di lapangan. 
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Menurut HB Sutopo analisis data dengan model seperti tersebut diatas 

dinamakan dengan model analisis interaktif. Dalam bentuk ini peneliti tetap 

bergerak diantara tiga komponen analisis dengan pengumpulan data berlangsung. 

Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen 

analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. 

(HB Sutopo, 2002: 95) 

Sistem model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

 
Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, serta menjabarkan isi 

dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika dengan membagi 

dalam bab-bab, sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengani tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan 
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injauan umum tentang alat bukti dan sistem pembuktian ,tinjauan umum 

tentang tindak pidana pencabulan dan tinjauan umum tentang anak 

dibawah umur. Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemikiran 

mengenai bagaimana putusan hakim dalam tindak pidana pencabulan di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan dan pembahasan mengenai alat bukti apa saja yang diajukan 

oleh Jaksa Penunutut Umum dalam tindak pidana pencabulan anak di 

bawah umur dan bagaimanakah kendala kekuatan alat bukti dalam 

pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang alat bukti dan sistem pembuktian 

a. Alat bukti yang sah di dalam persidangan 

1) Pengertian Pembuktian 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagai pedoman 

beracara di muka Pengadilan secara Pidana tidak memberikan pengertian tentang 

pembuktian, sehingga pengertian pembuktian deserahkan kepada para ahli. 

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan 

Penerapan KUHAP pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang 

berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 

dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan 

kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,2000:273). 

Hukum pembuktian adalah keseluruhan antara hukum atau peraturan undang-

undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari 

setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang 

diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut 
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ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana 

(Bambang Poernomo, 1986:114). 

1. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 

Alat-alat bukti, yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang 

pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1), 

antara lain : 

 

 

1. Keterangan Saksi 

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan Saksi 

sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia 

lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang 

diketahuinya itu. 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) 

KUHAP, yaitu apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. Alat bukti 

ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ini dapat 

dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, 

maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji 

Diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yaitu “Sebelum 

memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji 

menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang 

sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan 

untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan 

keterangan. 
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b. Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti 

Sebenarnya tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai 

alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan 

yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 

KUHAP : 

- Saksi lihat sendiri 

- Saksi dengar sendiri 

- Saksi alami sendiri 

- Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

c. Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan 

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di 

sidang pengadilan. Keterangan saksi yang isinya mengenai penjelasan 

tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau 

dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat 

bernilai sebagai alat bukti bila keterangan tersebut dinyatakan di muka 

sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan di luar sidang 

pengadilan bukan alat bukti dan tidak dapat dipakai guna 

membuktikan kesalahan terdakwa. 

d. Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup 

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya”. Hal ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut 

umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan 

keterangan saksi yang lain, “kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai 

sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

atas dakwaan terhadapnya. 

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri 

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling 

berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan 

yang lainnya, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya 
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kejadian atau keadaan tertentu akan sangat tidak berguna dan 

merupakan pemborosan waktu. 

 Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian  

- Mempunyai kekuatan pembuktian bebas 

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan 

pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat 

dikatakan. Alat bukti ksaksian sebagai alat bukti yang sah adalah 

bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau 

mengikat. 

- Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim 

Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan kebenaran 

keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima 

kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai 

kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat 

menerima atau tidak. 

Berdasarkan dari keterangan tersebut yang dimaksud dengan 

keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan 

oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dimuka 

penyidik bukan merupakan alat bukti. Prinsip Unus testis nullus testis 

dianut dalam Pasal 185 KUHAP, apalagi dalam hal terdakwa mungkir 

keras atas dakwaan. Oleh karena itu dibutuhkan dua alat bukti dalam 

pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim. 

2. Keterangan Ahli 

Menurut Pasal 1 ayat (28) Keterangan Ahli adalah keterangan yang 

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. Dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah 

apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli yang 

sah dapat melalui prosedur sebagai berikut : 
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- Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. 

- Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang. 

Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping orangnya 

memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, juga keterangan yang 

diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya, kalau 

keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau 

pengalaman sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan 

seperti ini meski dberikan oleh ahli sekalipun, tidak memiliki nilai sebagai 

bukti keterangan ahli. 

Kekuatan pembuktian ini mempunyai nilai pembuktian bebas, karena 

didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan 

menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada ikatan untuk menerima 

keterangan ahli. Selain itu bukti keterangan ahli masih membutuhkan alat 

bukti yang lain sebagai pelengkap. 

3. Alat Bukti Surat 

Pengertian alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang 

berbunyi : ”Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 

atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang 

memuat keterangan tentang kejadian atau kedaan yang didengar, 

dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 

tentang keterangan itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam 

tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan 

bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 
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c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripadanya. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian yang lain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 tersebut, surat yang dapat dinilai 

sebagai alat bukti yang sah menurut undang–undang adalah: 

a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan. 

b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. 

Ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa 

prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dapat ditemukan kekuatan 

pembuktian yang melekat pada alat bukti surat. 

a. Ditinjau dari segi formal 

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 

187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk 

surat-surat yang disebutkan didalamnya dibuat secara resmi menurut 

formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh 

karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal 

yang sempurna. 

b. Ditinjau dari segi materiil 

Dilihat dari sudut materiil, alat bukti surat yang disebutkan dalam 

Pasal 187 bukan alat bukti yang mempanyai kekuatan mengikat, nilai 

kekuatan pembukatian alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas 

untuk menilai kekuatan pembuktiannya. 

 

4. Alat Bukti Petunjuk 

Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk, yang isinya : 
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(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 

(a) keterangan saksi 

(b) surat keterangan 

(c) keterangan terdakwa 

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah 

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 

berdasarkan hati nuraninya. 

5. Keterangan Terdakwa 

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, yang 

bunyinya : 

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang 

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 

alami sendiri. 

2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan 

untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu 

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya. 

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan 

harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
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Suatu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang seperti yang 

terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk membantu 

menemukan bukti disidang pengadilan, tetapi memiliki syarat yaitu harus 

didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan lain yang dinyatakan 

diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai 

sebagai alat bukti, maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi 

keterangan ini dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti disidang 

pengadilan. 

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak 

mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus 

diperkuat denganalat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa 

mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk 

mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti 

yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu 

tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut 

b. Sistem pembuktian 

1) Beberapa macam sistem pembuktian 

 Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

meletakkan hasil pembuktian trhadap perkara yang sedang diperiksa. Berikut ini 

adalah beberapa teori sistem pembuktian: 

a) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata (Conviction-

in Time) 

 Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya 

seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” 

hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan 

terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, 

tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan 

disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang 
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pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan 

hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan 

terdakwa. 

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan 

hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka 

tanpa didukung oleh alat bukri yang cukup, sebaliknya hakim leluasa 

membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun 

kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang 

lengkap, selama hakim tidak merasa yakinatas kesalahan terdakwa. Dalam 

sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan 

sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. 

b) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu 

atas alasan yang logis (Conviction-Raisonee) 

  Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” tetap 

memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. 

Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor hakim “dibatasi”. Jika 

dalam sistem pembuktian convictian-in time peran “keyakinan hakim” 

leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan 

hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib 

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari 

keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam 

sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, 

dan alasan-alasan itu harus “reasonable”, yaitu berdasarkan alasan yang 

dapat diterima. Keyakiman hakim harus mempunyai dasar-dasar  alasan 

yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata 

berdasarkan atas keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk 

akal. 

c) Pembuktian menurut Undang-Undang Positif  (Positief Wettelijk 

Bewijstheorie). 
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Menurut Undang-undang secara positif pembuktian yang ada 

bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. 

Menurut Undang-Undang secara positif pembuktian didapat jika 

pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu 

perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-

undang tanpa diperlikan lagi keyakinan hakim dalam memutus perkara. 

Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak terlalu berperan penting 

dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, karena sistem ini 

berprinsip pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan undang-

undang. Terbukti salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan 

kepada alat-alat bukti yang sah, asal syarat-syarat dan ketentuan menurut 

undang-undang sudah dipenuhi maka cukup menentukan kesalahan 

terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim lagi. Hakim seolah-olah 

hanya robot pelaksana undang-undang saja dalam sistem ini, karena dalam 

sistem ini tidak mempertimbangkan hati nurani dalam menentukan salah 

tidaknya terdakwa. 

Tujuan sistem pembuktian ini adalah untuk berusaha 

menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif. 

Kebaikan sistem ini yaitu mewajibkan hakim untuk benar-benar mencari 

dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan 

tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan undang-

undang. Kebaikan yang lain adalah mempercepat penyelesaian perkara 

dan bagi perkara pidana yaygn ringan dan dapat memudahkan hakim 

mengambil keputusan karena resiko kemungkinan kekeliruannya kecil 

sekali. 

d) Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat 

bukti dalam undang-undang secara Negatif (Negatief Wettelijk 

Bewijstheorie).  
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 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif 

dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. 

 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

meupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak 

belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif “mengabungkan” ke dalam dirinya 

secara terpadu. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil 

pengabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah 

suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. 

Rumusan bunyinya :salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh 

keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang (M. Yahya Harahaf, 2002 :276). 

2) Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP 

  Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan 

pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi  bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukanya.kemudian dalam penjelasan 

disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.  

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah 

menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam 

kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, 

kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, 

terpadu kesatuan pengabungan antar sistem conviction-in time dengan 

“sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” ( M. Yahya 

Harahaf, 2002 : 280) 
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2. Tinjauan tentang tindak pidana pencabulan  

a. Pengertian tindak pidana pencabulan 

Yang termasuk kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul 

dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual 

(sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta 

meninggalkan seseorang (termasuk yang tergolong usia anak-anak) setelah 

melakukan hubungan seksualitas, segala perilaku yang mengarah pada tindak 

pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, 

maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori 

kekerasan seksual. (Suryanto, Bagong, dkk.hlm 25) 

Bahwa Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual 

atau sexual harrassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan 

yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara 

melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau 

merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan 

diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata.  

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak 

yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan 

kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecahan seksual 

bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau 

rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan 

pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai 

tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam 

masyarakat.  Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun 

dalam hal ini kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara 

serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anak-

anak di bawah umur.  

 

b. Tindak pidana pencabulan  dalam KUHP 
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Dalam KUHP ada beberapa hal yang diatur dalam bab ini dengan 

sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk 

memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk 

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan terhadap 

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

perbuatan yang menyingung rasa susila karena bertentangan dengan pendapat 

orang berkaitan dengan kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, 

baik dipandang dari segi pemandangan masyarakat setempat dimana kata-kata 

tersebut telah diucapkan atau dimana perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan, 

maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan 

kehidupan sosial. 

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kekerasan seksual dalam 

KUHP diuraikan sebagai berikut : 

(1) Diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

(2) Diatur dalam Pasal 290 ayat (1) yang berbunyi : barang siapa melakukan 

perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa oarng itu 

pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana paling lama tujuh 

tahun. 

c. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur 

Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap 

anak, termasuk inses (incest) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-

kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan. Seperti terlewat dari 

perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak 

diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau 

laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya 
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anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori 

anak terhadap kejadian yang sesungguhnya. 

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat 

berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang 

menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, bila 

tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemokian rupa, anak juga 

mengalami perasaan nikmat. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman sekaligus 

langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan 

memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah 

seksual adalah masalah-masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, 

anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya secara sehat. 

Ketidakmampuan anak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat 

memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa.(A.S. 

Luhulima,2000,hlm41).  

Beberapa hal atau dampak yang dapat terjadi terhadap anak setelah 

mengalami tindak pidana pencabulan seksual : 

(1)  Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru 

sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya, anak akan 

menganggap wajar perilaku orang dewasa sedemikian rupa, meniru 

tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa 

yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal-hal 

buruk yang dialaminya. Yang juga sering terjadi adalah self-blame, 

merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang 

dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal sudah dikutuk 

untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan 

sebagainya). 

(2)  Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan 

dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan 

perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidak 

percayaan pada orang-orang laindan kehidupan pada umunya. Hak ini 
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akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan 

hampir semuadimensi kehidupan psikologis pada umumnya. 

(3)  Stigmatisasi: di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah  kehidupan 

anak akan melihatnya dengan kacamata berbeda, misalnya dengan rasa 

kasihan sekaligus merendahkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, 

anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak 

merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya 

adalah karena adanya sesuatu yang memang salahdengan dirinya tersebut 

(misal melihat diri sendiri anak sial). 

(4)  Traumatasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga 

yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma 

seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi 

seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati 

seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian 

berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang 

diatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, namun untuk lebih 

memfokuskan mengenai permasalahan yang diteliti maka akan dijelaskan 

tentang pasal yang mengatur tentang pencabulan yaitu pencabulan Pasal 290 

(perbuatan cabul terhadap seseorang yang kiranya dapat dikira atau dapat 

sepantasnya dapat diduga bahwa orang tersebut belum mencapai umur lima 

belas tahun). 

Tindak pidana melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 

kesusilaan dengan orang, dalam keadaan tidak berdaya atau belum mencapai 

lima belas tahun. Hal ini dimuat dan diatur dalam pasal 290 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, ialah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 

kesusilaan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan atau sedang 

dalam keadaan tidak berdaya. 
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Tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam 

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 

(1) Menurut Pasal 290 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Menurut ketentuan pasal diatas bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan 

cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau 

tidak berdaya.”  

(2) Menurut Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Menurut pasal diatas menerangkan bahwa “ Barang siapa melakukan 

perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus 

diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 

ternyata, bahwa belum mampu dikawin.” 

(3) Menurut Pasal 290 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Menurut ketentuan diatas menguraikan bahwa “ barangsiapa membujuk 

seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya 

belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum 

mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.” 

 

3. Tinjauan tentang anak di bawah umur 

a. .Pengertian anak 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 

pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1979. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi 

dan mental seorang anak pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan 

sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk 

kepentingan tertentu menurut Undang-undang menentukan umur yang lain. 

Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang 

didalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan 

orang lain (orang tua atau orang dewasa). 
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Kelahiran anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya 

menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai/menimbulkan 

akibat hukum. Dalam lapangan hukum perdata akibat hukum ini berpokok 

kepada hak dan kewajiban seperti : 

1) Kekuasaan orang tua 

2) Pengakuan sahnya anak dan penyangkalan sahnya anak. 

3) Perwalian 

4) Pendewasaan 

5) Pengangkatan anak, dan lain-lain. 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuanagan bangsa, yang 

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang.  

Kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan tertentu, 

dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang 

menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena 

itu perlu diberikan penjelasan tentang apa arti dan pengertian anak menurut 

proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang 

anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan 

tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan 

tertentu dan tujuan tertentu. (Agung Wahyono.1993 : 19). 

  b.  Batasan Usia Anak 

 Karena adanya pluralisme hukum dalam sistem perundang-undangan di 

Indonesia, maka usia anak memiliki batasan yang berbeda-beda antara satu 

perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lainnya. Untuk lebih 

jelasnya akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini: 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Menurut ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini, secara tidak 

langsung mengatur masalah penggolongan anak, tetapi secara tersirat 

tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

a) Pasal 6 ayat (2) 

Memuat tentang ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. 

b)  Pasal 7 ayat (1) 

Memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 

tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. 

 

c) Pasal 47 ayat (1) 

Menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 

pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. 

d) Pasal 50 ayat (1) 

Berarti anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah 

kekuasaan wali. 

Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut 

menentukan batas usia belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 

19 tahun. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Menurut ketentuan yang ada dala Undang-Undang ini memberikan 

batasan umur bagi anak sebagai berikut : 

a) Pasal 283 angka 1 KUHP 

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling 

banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk 

terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkanatau memperlihatkan 

tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat 
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untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum 

cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa 

umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau 

alat itu telah diketahuinya. 

b) Pasal 287 angka 1 KUHP 

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, 

padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 

tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

c)  Pasal 290 angka 2 KUHP 

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas 

tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin. 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ialah 

bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum 

pernah kawin. Batas umur ditetapkan 21 (dua puluh satu) ditetapkan oleh 

karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, 

tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental 

seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) 

tahun tidak mengurang ketentuan batas dala peraturan perundang-undangan 

lainnya, tidak pula mengurangi anak melajkukan perbuatan sejauh ia 

mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. (Pasal 1 

butir 2 UU No. 4/1979). 

 

4. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  

Ayat (1) :  Memuat batas antara belum dewasa (Minderjeringhed) dengan 

telah dewasa (Merderjeringed) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu 

sudah kawin sebelum berumur 21 tahun yang berlaku bagi 

bangsa Timur Asing kecuali Tionghoa.  
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Ayat (2) :  Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada 
seseorang yang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai 
pengaruh terhadap status kedewasaannya. 

Ayat (3) :  Menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa di bawah 

kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. 

5. Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

a) Pasal 1 ayat (1) 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. 

 Ketentuan ini hanya membatasi diri khususnya hanya dalam perkara anak 

nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan 

umur dibatasi secara minimal dan maksimal, dengan kekecualian anak belum 

pernah kawin. 

b) Pasal 4 ayat (1) 

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 

sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum 

pernah kaawin. 

 Batasan umur dalam ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang dapat 

disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur 

antara 8 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun. Apabila sebelum 18 tahun 

tetapi sudah kawin harus dianggap sudah dewasa bukan kategori anak. 

 

B. Kerangka Berpikir 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi, 

 

Anak di bawah Umur 

Korban Tindak Pidana 
Pencabulan 

 

Proses Persidangan 

Putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap 

 

Alat-alat Bukti Dalam 
Pembuktian 

Kendala Alat-alat Bukti 
Dalam Pembuktian 
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sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Mereka semua membutuhkan 

perhatian dan perlindungan dari masyarakat semua secara sungguh-sungguh. Tetapi 

sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah anak-anak justru seringkali 

ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan 

bahkan acapkali menjadi korban dari tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap 

hak-haknya. 

Secara umum, anak yang menjadi korban dari tindakan Pencabulan sebenarnya 

tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Dalam arti baik laki-laki maupun 

perempuan, sama-sama potensial menjadi sasaran empuk dari tindakan semena-mena 

yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, bila dibandingkan dengan 

anak laki-laki, secara struktural anak perempuan memang lebih lemah, lebih 

tergantung dan lebih dikuasai dan diancam oleh pelaku.  

Dengan adanya kasus pencabulan yang telah masuk dalam proses persidangan 

maka proses persidangan mulai dilakukan. Yang salah satunya atau yang paling 

penting yaitu acara pembuktiaan dengan mengajukan para saksi-saksi dan alat-alat 

bukti yang diperlukan dalam persidangan.Dalam mengambil keputusan dalam tindak 

pidana pencabulan terhadap anak, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang 

dewasa. Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak 

langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau 

merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih 

dapat berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban 

menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta 

menikmati indahnya masa-masa anak seperti anak-anak seusianya. 

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak di bawah umur harus memberikan putusan yang lebih berat 

dibanding tindak pidana kekerasan seksual biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap 

korban. Tetapi dalam kenyataannya hakim dihadapkan pada beberapa masalah yang 

mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Untuk itu hakim harus mampu 

mencari solusi-solusi yang tepat sehingga hakim mampu mengatasi semua masalah 
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tersebut dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban 

maupun pelaku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiaan tindak 
pidana pencabulan anak dibawah umur 
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  Penulis telah melakukan penelitiaan mengenai proses pembuktiaan mengenai 

tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis 

mengambil dua kasus mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah 

umur yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: 

1. Kasus Pertama 

a) Identitas Terdakwa 

 Nama   : SENEN SARNO SEMITO 

 Tempat lahir  : Sukoharjo 

 Umur   : 65 Tahun 

 Jenis kelamin  : Laki-laki 

 Kebangsaan  : Indonesia 

 Tempat tinggal : Semanggi Rt 05/V Pasar Kliwon Surakarta 

 Agama   : Islam  

 Pekerjaan  : Swasta 

b) Kasus Posisi 

Bahwa terdakwa Senen Sarno Semito pada hari rabu tanggal 26 April 

2006 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 

2006 bertempat dirumah terdakwa di semanggi Rt. 05/V Pasar Kliwon 

Surakartatelah melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu Titi Dwi 

Kawuriyani (umur 14 Tahun / Lahir 12 Juli 1992) 

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar pukul 13.30 wib. Titi Dwi 

Kawuriyani sesudah pulang rumah maen kerumah terdakwa. Sekitar pukul 14. 

00 wib Titi Dwi Kawuriyani disuruh masuk kedalam oleh terdakwa dan setelah 

sampai didalam kamar, Titi Dwi Kawuriyani disuruh duduk di pinggir tempat 

tidur, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu melepas celana 

dalam Titi Dwi Kawuriyani terus tangan terdakwa memegang-megang alat 

kelamin Titi Dwi Kawuriyani, kemudiaan terdakwa menunrunkan celana 

kolornya yang dipakai lalu alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke alat 

kelamin Titi Dwi Kawuriyani dan pada saat terdakwa mengesek-gesekkan alat  
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kelmin itu, secara tiba-tiba ibu Titi Dwi Kawuriyani yaitu sri ariyani datang 

kerumah terdakwa untuk mengantar lauk-pauk kepada terdakwa dengan 

memanggil nama terdakwa. Setelah tidak lama memanggil ternyata yang keluar 

anaknya dengan pakaian yang tersingkap keatas serta celana dalamnya keliatan. 

Dan setelah sampai dirumah ditanyakan perihal tersebut, akhirnya Titi Dwi 

Kawuriyani mengaku bahwa alat kelaminnya telah dipegang-pegang terdakwa 

dan juga alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke alat kelamin Titi Dwi 

Kawuriyani selanjutnya perkara ini dilaporkan ke Poltabes Surakarta. 

c) Pelaksanaan Pembuktiaan di Persidangan 

Pelaksanaa pembuktian dalam tidak pidana pencabulan diatas dengan 

mengunakan alat bukti keterangan saksi,alat bukti petunjuk dan keterangan 

terdakwa,.barang bukti yang diajukan berupa celana dalam yang dipakai korban 

pada waktu dia dicabuli terdakwa. Alat bukti keterangan saksi dilakukan dengan 

menghadirkan beberapa saksi atas dasar sumpah / janji menurut agama masing-

masing, yang diambil keterangannya sebagai berikut : 

1) MULYADI 

a) Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai 

tetangga. 

b) Bahwa saksi dijadikan saksi karena masalah kejahatan seks 

terhadap anaknya okeh Mbah Senen. 

c) Bahwa benar, kejadianya pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 

sekitar jam 12. 00 wib. 

d) Bahwa saat itu sepulang dari kerja sekitar jam 17.00 wib diberi 

tahu oleh istrinya bahwa siang tadi ketika istrinya mengantar sayur 

kepada terdakwa, yang keluar dari kamar terdakwa adalah anaknya 

yaiti Titi Dwi Kawuriyani dengan pakaian tersingkap dan setelah 

sampai rumah ketika ditanyakan kepada Titi Dwi Kawuriyani 

perihal tersebut, anaknya mengatakan apabila di bedo (diganggu) 

oleh terdakwa, lalu saksi disuruh memeriksa anakya kedokter, 
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yang ternyata dari hasil pemeriksaan selaput darah anaknya sudah 

robek, selanjutnya melaporkan kejadian kepada polisi. 

e) Bahwa benar, umur anaknya 14 Tahun ( lahir tanggal 22 juli 1992 

dan duduk di kelas 5  SD) 

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan 

2) TITI DWI KAWURIYATI (saksi tidak disumpah) 

a) Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada 

hubungan keluarga hanya sebagai tetangga 

b) Bahwa benar barang bukti celana dalam warna ungu muda tersebut 

adalah miliknya yang dipakai ketika maen di rumah terdakwa. 

c) Bahwa benar, saat itu saksi maen di rumah terdakwa, saksi diajak 

masuk ke kamar lau celana dalam dilepas terdakwa dan saksi 

dissuruh duduk di pinggir tempat tidur, selanjutnya terdakwa 

menurunkan celana kolornya lalu kelamin terdakwa digesek-

gesekan kea lat kelaamin saksi. Saat perbuatan itu dilakukan 

terdakwa, ibunya saksi dating untuk mengantar lauk kepada 

terdakwa sambil memanggil “Lik Senen” selanjutnya mbah senen 

memakai celana kolornya lagi, sedangkan saksi sambil jalan 

memakai celana dalamnya sendiri dan ibunya melihat rok yang 

dipakainya tersingkap. 

d) Bahwa sesampai dirumah saksi ditanya oleh ibunya  “tadi diapakan  

oleh Mbah Senen dan saksi menjawab dipegang edengan tangan 

Mbah Senen dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi kemudian di 

korek-korek pakai jari telunjuk dan jari tengah. 

e) Bahwa benar, sebelum saksi diiming-imingi akan di beri uang Rp 

1000 sesudah dilakukan perbuatan dan saat itu saksi belum diberi 

uang. Karena keburu ibu sudah dating kerumahnya terdakwa untuk 

memberikan sayur/lauk kepada terdakwa. 

f) Bahwa benar saudara saksi ada 3 dan saksi anak ke-2. 
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g) Bahwa benar terdakwa ini mempunyai istri 

h) Bahwa benar itu orangnya yang melakukan perbuatan terhadap 

saksi 

i) Bahwa benar cara melakukan saksi didudukan berhadaoan dengan 

terdakwa di bawah dan yang membuka celana dalam adalah 

terdakwa. 

j) Bahwa benar kemaluan terdakwa pernah di masukkan kedalam alat 

kelamin saksi dan memasukkanya dengan duduk. 

k) Bahwa benar, waktu kejadiaan yang terakhir itu yang ngajak 

adalah terdakwa dengan cara di pan ggil ketika saksi cuci piring. 

l) Bahwa benar, yang mencopot celana dalam saksi adalah terdakwa, 

lalu alat kelamin saksi dipegang-pegang. 

m) Bahwa benar perbuatan itu dilakukan sebanyak 10 kali dan alat 

kelamin terdakwa sudah pernah dimasukkan kedalam alat kelamin 

saksi. 

n) Bahwa benar, setiap melakukan tempatnya dirumah terdakwa dan 

istri terdakwa tidak berada di rumah. 

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.  

3) Ny. SRI ARIYANI 

a) Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga. 

b) Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 

14.00 wib saksi mau mengantar sayur kepada terdakwa, karena 

terdakwa sebelumnya mengatakan mau beli sayur tetapi belum 

matang. 

c) Bahwa benar, saat mengantar sayur tersebut yang keluar dari 

kamar adalah anaknya dengan pakaian terbuka sehingga saksi 

curiga. 
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d) Bahwa benar, ketika sampai dirumah anaknya  

4) SENEN SARNO SEMITO (Terdakwa) 

a) Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 

14.00 wib didalam kamar terdakwa, alat kelamin terdakwa 

digesek-gesekkan ke alat kelamin Titi Dwi Kawuriyani 

b) Bahwa benar alat kelamin terdakwa masih bisa tegang. 

c) Bahwa benar terdakwa sebagai takmir Masjid. 

d) Bahwa benar istrinya sudah tidak bisa melayani hubungan seks 

kepadanya. 

e) Bahwa benar didalam alat kelamin Titi Dwi Kawuriyani ada 

selaput darahnya. 

f) Bahwa benar korban adalah tetangga terdakwa. 

g) Bahwa benar saat itu Titi Dwi Kawuriyani di buka celana 

dalamnya lalu alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke alat 

kelamin Titi Dwi Kawuriyani tetapi tidak keluar air mani. 

h) Bahwa benar, saat itu susune Titi Dwi Kawuriyani dipegang-

pegang tetapi tidak diambung / tidak dicium pipinya. 

i) Bahwa benar tedakwa melakukan tidak 10 kali cuma 3 kali. 

j)  Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebur terdakwa 

memasukkan 2 jari terus di korek-korek kedalam alat kelamin 

korban. 

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan 

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam 

persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 

a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 12. 

30 wib saksi korban Titi Dwi Kaweuriyani sesudah pulang 
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sekolah maen kerumahnya terdakwa di semanggi Rt 05/V  

Pasar Kliwon Surakarta. 

b) Bahwa sekitar jam 14. 00 wib, Titi Dwi kawuriyani di suruh 

masuk ke kamar terdakwa oleh terdakwa setelah sampai di 

kamar, Titi Dwi Kawuriyani disuruh duduk dipinggir tempat 

tidur, kemudian terdakwa melakukan pebuatan cabul yaitu 

melepaskan celana dalam Titi Dwi Kawuriyani terus tangan 

terdakwa memegang-megang alat kelamin Titi Dwi 

Kawuriyani. 

c) Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana kolornya yang 

dipakainya lalu alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke alat 

kelamin Titi Dwi Kawuriyani dan pada saat terdakwa 

menggesek-gesekkan alat kelamin itu secara tiba-tiba ibunya 

Titi Dwi Kawuriyani memanggil terdakwa, yang pada saat 

memanggil-manggil tersebut yang tidak berapa lama yang 

muncul adalah anaknya yaiti Titi Dwi Kawuriyani dengan 

pakaiannya yang tersingkap keatas serta kelihatan celana 

dalamnya. 

d) Bahwa setelah sampai dirumah ditanyakan hal tersebut 

akhirnya Titi Dwi Kawuriyani mengaku apabila alat kelamin 

dipegang-pegang terdakwa dan alat kelaminnya terdakwa juga 

digesek-gesekkan ke alat kelamin korban. 

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang 

memberatkan dan meingankan bagi diri terdakwa 

1) Hal-hal yang memberatkan 

a) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. 

b) Sampai dengan ketahuan, terdakwa sudah melakukan 

kurang lebih 10 kali melakukan perbuatan yang dimaksud, 
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bahkan alat kelamin terdakwa sudah pernah di masukkan 

ke dalam lubang kemaluan korban, 

2) Hal-hal yang meringankan 

a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan 

di persidangan. 

b) Terdakwa menyesali perbuatannya. 

c) Terdakwa belum pernah dihukum. 

d) Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga 

e) Usia terdakwa sudah tua ( 65 tahun) 

MENGADILI 

1) Menyatakan terdakwa Senen Sarno Semito telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencabulan”. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Senen Sarno Semito oleh karena 

itu dengan pidana penjara 3 tahun, dan 6 bulan. 

3) Menentukan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan 

sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan 

4) Memerintahkan supaya terdakwa tetap di tahan. 

5) Memerintahkan barang bukti berupa : Satu buah celana dalam warna ungu 

muda di kembalikan kepada saksi Sri Ariyani  

6) Membebankan pula kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar 

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 

d) Pembahasan 
 

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses 

pembuktian dipersidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara 
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yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 

bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M Yahya Harahaf, 2000:273). 

Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian 

dipersidangan dan terbukti secara sah dan meeyakinkan bahwa dialah yang 

bersalah melakukan tindak pidana.  

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Senen Sarno Semito 

yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 290 ayat (2) 

KUHP yaitu : 

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padsahal diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 
kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.” 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Senen Sarno Semito 

telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP 

yaitu : 

1) Barang siapa  

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 

3) Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya 

belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum 

mampu dikawin. 

Dalam kasus diatas dengan Senen Sarno Semito,unsur-unsur Pasal 290 

ayat (2) yang telah dipenuhi sebagai berikut : 

1) Barang siapa  

 Yang dimaksud barang siapa adalah ditunjukan kepada setiap 

orang yang diduga sebagai pelaku (subyek) dalam perkara diatas, maka 

dengan diajukan terdakwa Senen Sarno Semito oleh Jaksa Penuntut 

Umum, maka terdakwa memenuhi unsur pertama yaitu sebagai pelaku 

tindak pidana. 
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2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah 

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin 

misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-

raba buah dada dansebagainya. 

b) Bahwa dipersidangan saksi Mulyadi menerangkan bahwa pada hari 

Rabu tanggal 26 April 2006 sekitar jam 17.00 wib sepulang dari 

kerja diberi tau oleh istrinya bahwa iang tadi ketika istrinya 

mengantar sayur kerumah terdakwa Senen Sarno Semito ketika 

memanggil-manggil nama terdakwa justru yang keluar dari kamar 

adalah anaknya Titi Dwi Kawuriyani dengan pakaian yang 

tersingkap, selanjutnya ditanyakan apa yanf dilakukan mbah Senen, 

kemudian saksi menyuruh memeriksakan anaknya, ternyata hasil 

pemeriksaan selaput darah telah sobek. 

c) Bahwa, dipersidangan saksi Titi Dwi Kawuriyani meneangkan pada 

saat itu saksi sedand cuci piring dipanggil terdakwa untuk main, 

setelah main, saksi diajak masuk kekamar, lalu celana dalam saksi 

dilepas oleh terdakwa dan saksi disuruh duduk dipinggir tempat 

tidur, terus terdakwa menurunkan celana kolornya yang dipakainya, 

terus alat kelamin terdqakwa digesek-gesekkan kealat kelamin saksi. 

d) Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, saksi menerangkan apabila 

alat kelaminya habis dipegang-pegang mbah Senen yaitu jari 

telunjuk dan jari tengah dimasukan kealat kelamin saksi sambil 

dikorek-korek kemudian alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan ke 

alat kelamin saksi, bahwa perbuatan iti telah dilakukan kirang lebih 

10 kali dan alat kelamin terdakwa juga dimasukkan ke alat kelamin 

saksi. 
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e) Bahwa sebelum melakukan itu buah dada Titi Dwi Kwuriyani 

diraba-raba kemudian dua jari dimasukan ke alat kelamin Titi Dwi 

Kawuriyani untuk dikorek-korek. 

Bahwa dari keterangan saksi Mulyadi, Titi Dwi Kawuriyani 

dean Sri ariyani yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa 

bersesuaian, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut 

dalam rangka pemenuhan birahi. Maka unsur kedua melakukan 

perbuata cabul terpenuhi. 

3) Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu 

dikawin. 

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 

persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : 

a) Bahwa Titi Dwi Kawuriyani umurnya kurang lebih baru 14 tahun 

lahir pada tanggal 22 Juli 1992 dan sekolah di SD baru kelas 5 

b) Bahwa saksi dikuatkan dengan akte kelahiran No 

Ind.3341/4126/1992 tanggal 31 Agustus 1992 yang dibuat oleh 

Kantor Catatan Sipil Surakarta bahwa Titi Dwi Kawuruyani lahir 

pada tanggal 22 Juli 1992, anak peempuan dari Mulyaadi dan Sri 

Ariyani. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas unsur ketiga dari Pasal 290 ayat (2)  

telah terpenuhi  

Dalam kasus di atas dengan terdakwa Senen Sarno Semito, proses 

pembuktian diawali dengan menghadirkan alat-alat bukti keterangan saksi, 

dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 

utama, sehingga agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian 

maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. 
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2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang saksi 

lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu. 

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan 

4. Keterangan seorang saksi saja ianggap tidak cukup 

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sangat tidak 

berguna.(M Yahya Harahap, 2000:286-289) 

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam pesidangan untuk dimintai 

keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa Senen Sarno Semito dikaitkan dengan ketentuan tersebut 

diatas adalah sebagai berikut : 

1. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai 

keterangannya, sebelum memberikan keterangan para saksi tersebut 

masing-masing telah diambil sumpah/janji menurut agamanya. 

2. Keterangan aksi yang diberikan oleh masing-masing saksi adalah 

merupakan keterangan yang berasal dari apa yang saksi lihat sendiri, 

yang saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta saksi-saksi 

tersebut menyebutkan alasan dari pengetahuian tersebut. 

3. Para saksi yang dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa SenenSarno Semito, masing-

masing memberikan keterangannya dipengadilan. 

4. Dalam proses pembuktian dipersidangan terhadap terdakwa Senen 

Sarno semito telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Mulyadi, 

Sri Ariyani dan Titi Dwi Kawuriyani. 

5. Dari ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai 

keterangannya, keterangan yang diberikan para saksi tidak berdiri 

sendiri atau saling bersesuain. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi 

yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana 
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yang dilakukan Senen Sarno Semito telah memenuhi ketentuan-

ketentuan sehingga alat bukti keterangan saksi memiliki nilai kekuatan 

pembuktian 

Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat-alat bukti surat yaitu 

berupa Visum Et Repertum No:Pol:-R/VER-20/IV/2006 Poliklinik 

Polwil Surakarta tanggal 27 April 2006 dan adanya barang bukti 

berupa 1 buah celana dalam warna ungu muda yang telah diakui oleh 

saksi korban Titi Dwi Kawuriyani dan saksi Sri Ariyani serta terdakwa 

sendiri. Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sesuai dengan 

Pasal 187 huruf c yaitu : 

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang 

diminta secara resmi dari padanya” 

Alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum ini telah memenuhi 

ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai berikut yaitu : 

a) Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan 

b) Surat yang dikuatkan dengan sumpah 

Alat bukti terakhir yang dihadirkan daam persidangan adalah 

mendengarkan keterangan terdakwa, terdakwa Senen Sarno Semito 

dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya mengenai 

uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau 

yang bwerhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam 

peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan pasal 189 ayat (1) 

KUHAP yang berbunyi : 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang 

tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau 

dialami sendiri” 

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat tiga alat bukti yang 

dihadirkan dalam persidangan yaitu yang pertama adalah alat bukti 
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keterangan saksi, alat bukti yang kedua adalah alat bukti syrat yang 

berupa Visum Et Repertum, dan alat bukti yang ketiga adalah 

keterangan terdakwa. Dengan telah memenuhi sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuain diantara alat-alat 

bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa 

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan 

anak di bawah umur yang melanggar dan diancam  dengan Pasal 290 

ayat (2) KUHP. 

2. Kasus Kedua 

a) Identitas Terdakwa 

  Nama    : PAINO 

  Tempat lahir  : Bandar Lampung 

  Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 november 1982 

  Jenis kelamin  : Laki-Laki 

  Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat tinggal : Pringgolayan Rt. 02/ Rw 09 Kel. Tipes, Kec. 

Srengan Kodya Surakarta 

  Agama   : Islam 

  Pekerjaan  :Swasta 

  Pendidikan  :SMA 

b) Kasus Posisi 

Bahwa terdakwa Paino pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2007 sekitar 

pukul 03. 45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain pada bulan Mei 

2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat 

di sekitar rumah saksi korban yang terletak di kampung Pringgolayan Rt 02 Rw 

09 Tipes, Serengan Surakarta dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak ( Ratna Sari) melakukan persetubuhan 

dengan dia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxii 

Bahwa pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan dengan 

istrinya, terdakwa merasa kehausan oleh karena iti terdakwa keluar rumah 

dengan maksud untuk mencari minuman teh panas, namun pada saat melintas 

depan rumah keluaga mbah Hadi wiyono secara tidak sengaja terdakwa melihat 

Ratna Sari sedang tidur dengan lelap di ruang tengah dengan posisi terlentang 

menantang, sehingga mengundang birahi terdakwa.oleh karena terangsang 

dengan posisi tidur saksi korban terlentang dikarenakan pernah mendengar 

gosip dari orang lain bahwa Ratna Sari orangnya gampangan, selanjutnya 

terdakwa berjalan mondar-mandir di sekiyar rumah mbah Hadi Wiyono sambil 

mengamati situasi disekitarnya. Setelah dirasakan aman, kemudian dengan 

secara perlahan-lahan terdakwa masuk ke dalam rumah mbah Hadi Wiyono dah 

sampai di ruang tengah dimana saksi korban Ratna Sari tidur terdakwa berhenti 

sejenak untuk memastikan bahwa situasi di sekitar rumah dalam keadaan aman  

Oleh karena sudah tidak biasa menahan gejolak birahinya yang 

memuncak, sesaat kemudian terdakwa menindih tubbuh saksi korban Ratna Sari 

dari atas dan selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi korban yang masih 

tertidur lelap.Seteleh mencium bibir saksi korban, namun belum sampai 

mencium bibir saksi korban dan belum sampai sempat memasukan alat 

kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, secara tiba-tibasaksi korban 

Ratna Sari terbangun dari tidurnya dan langsung teriak histeris karena kaget 

bercampur dengan takut, maka terdakwa merasa ketakutan hingga akhirnya 

terdakwa melarikan diri, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban 

Ratna Sari yang masih berusia kurang lebih 15 tahun dan masih duduk dibangku 

kelas 3 SMP secara Physikhinis mengalami traumatic serta malu dengan warga 

sekitar. 

c) Pelaksanaan Pembuktiaan di Persidangan 

Pelaksanaa pembuktian dalam tidak pidana pencabulan diatas dengan 

mengunakan alat bukti keterangan saksi,alat bukti petunjuk dan keterangan 

terdakwa. Alat bukti keterangan saksi dilakukan dengan menghadirkan beberapa 
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saksi atas dasar sumpah / janji menurut agama masing-masing, yang diambil 

keterangannya sebagai berikut : 

1. Saksi HADI WIYONO alias MARDI, yang menerangkan sebagai 

berikut: 

a) Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2007 kira-kira pukul 

04.00 wib di rumah saksi di kampung Pringgolayan Rt. 02/ Rw 09 

Kel. Tipes, Kec. Srengan Kota Surakarta, saksi mendengar cucunya 

(saksi korban Ratna Sari) teriak-teriak. 

b) Bahwa benar saksi lalu mendatangi cucu saksi Ratna Sari 

meanyakan “kenapa teriak-teriak” lalu dijawab Ratna Sari katanya 

terdakwa masuk kekamar cucu saksi Ratna Sari mau diperkosanya. 

c) Bahwa benar pada pukul 03.00 wib saksi melihat terdakwa duduk 

dekat sumur dengan berpakaian baju hitam. 

d) Bahwa benar rumah saksi tidak dikunci hanya ditutup. 

e) Bahwa benar, saksi korban Ratna Sari masih sekolah kelas 2 SMP, 

belum masanya untuk dikawin. 

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 

2. Saksi RATNA SARI, tidak disumpah yang menerangkan sebagai 

berikut: 

a) Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2007 kira-kira pukul  

04. 00 wib di rumah kakek saksi di kampung Pringgolayan Rt. 02/ 

Rw 09 Kel. Tipes, Kec. Srengan Kota Surakarta, saksi mau 

diperkosa terdakwa 

b) Bahwa benar waktu itu saksi sedang tidur dibawah dengan adik 

saksi, tiba-tiba saksi terbangun karena terdakwa sudah menindih 

badan saksi, mencium pipi lalu mau mencium bibir saksi, saksi kaget 
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lalu berteriak-teriak memanggil “pake-pake” kemudian terdakwa lari 

keluar rumah. 

c) Bahwa benar, posisi itu dada saksi ditindih dada terdakwa dan saksi 

merasa berat lalu terbangun. 

d) Bahwa benar, terdakwa pada waktu itu memakai celana pendek dan 

tidak pakai baju. 

e) Bahwa benar, rumah tidak dikunci hanya ditutup. 

f) Bahwa benar, saksi masih kelas 2 SMP dan umur 14 Tahun. 

 Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 

 

3. Saksi NGATIMIN yang menerangkan sebagai berikut: 

a) Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2007 kira-kira pukul  

08. 00 wib saksi diberitahu oleh kakek Ratna Sari bahwa terdakwa 

malam-malam mendatangi kamar cucu Ratna Sari, minta tolong 

saksi menanyakan kepada terdakwa “mau apa”. 

b) Bahwa benar, saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan kepada 

terdakwa malah marah-marah lalu saksi pukul, tidak lama dating 

polisi, kemudian saksi serahkan polisi. 

c) Bahwa benar, saksi korban Ratna Sari masih sekolah kelas 2 SMP, 

belum masanya untuk dikawin. 

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 

4. Saksi PRIHATIN, yang menerangkan sebagai berikut : 

a) Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2007 kira-kira pukul  

04. 00 wib di rumah kakek saksi di kampung Pringgolayan Rt. 02/ 
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Rw 09 Kel. Tipes, Kec. Srengan Kota Surakarta, saksi mendengar 

saksi korban Ratna Sari mau diperkosa teriak-teriak lalu saksi 

terbangun. 

b) Bahwa benar, saksi kerumah mbah Hadi ternyata Ratna Sari sedang 

menangis Katanya mau diperkosa terdakwa 

c) Bahwa benar, saksi korban Ratna Sari masih sekolah kelas 2 SMP, 

umur 14 tahun belum masanya untuk dikawin. 

 Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkan. 

 

5. Saksi SRI SUSILAWATI, yang menerangkan sebagai berikut:  

a) Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2007 kira-kira pukul  

04. 00 wib di rumah kakek saksi di kampung Pringgolayan Rt. 02/ 

Rw 09 Kel. Tipes, Kec. Srengan Kota Surakarta, terdakwa lewat 

rumah pak Hadi pintu tidak dikunci, terdakwa melihat Ratna Sari 

sedang tidur terlentang, lalu terdakwa masuk kamar Ratna Sari 

semula dengan maksud untuk membangunkan untuk lari-lari ke 

Manahan. 

b) Bahwa setelah dekat dengan Ratna Sari yang sedang tidur terlentang, 

terdakwa panas dingin terus duduk disamping Ratna Sari, mencium 

pipi lalu menciun bibir, Ratna sari terbangun dan teriak, kemudian 

terdakwa lari dan keluar rumah 

c) Bahwa benar, saksi korban Ratna Sari masih sekolah kelas 2 SMP, 

umur 14 tahun belum masanya untuk dikawin dan masih dibawah 

umur. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxvi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas yang saling bersesuain di 

hubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang 

bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2007, kira-kira pukul 04. 

00 wib di rumah pak Hadi Wiyono di kampung Pringgolayan Rt 02 

Rw 09 Tipes, Serengan, Surakarta terdakwa telah menindih Ratna 

Sari yang sedang tidur, mencium pipi Ratna Sari, dan pada saat 

mau mencim bibirnya, Ratna Sari berteriak-teriak memanggil 

bapaknya kemudian terdakwa berlari keluar rumah. 

b) Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban Ratna Sari yang tertidur 

terlentang panas dingin terangsang, tiba-tiba terdakwa mau 

mencium pipi dan bibirnya. 

c) Bahwa terdakwa masih sekolah SMP kelas 2, Umur 14 tahun 

belum masanya dikawin. 

 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan keputusan perlu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi 
terdakwa 

1) Hal-hal yang mmberatkan 

a) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat setempat 

b) Perbuatan terdakwa membuat perasaan traumatic terhadap 
saksi korban Ratna Sari 

2) Hal-hal yang meringakan 

a) Terdakwa sopan dipersimpangan 

b) Terdakwa mengaku terus terang 

c) Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak tidak akan 
mengulangi lagi. 

MENGADILI : 
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1) Menyatakan terdakwa Paino tersebut di atas tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dalam 
dakwaan primair. 

2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
tersebut. 

3) Menyatan terdakwa Paino tersebut diatas terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Berbuat Cabul 
Dengan Anak Di Bawah Umur”. 

4) Menjatuhkan pidana terhadap pidana Paino dengan pidana penjara 6 
(enam) bulan. 

5) Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. 

6) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan 

7) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesae Rp. 2 000, 
00 (dua ribu rupiah) 

 

 

d) Pembahasan 

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses 

pembuktian dipersidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara 

yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 

bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M Yahya Harahaf, 2000:273). 

Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian 

dipersidangan dan terbukti secara sah dan meeyakinkan bahwa dialah yang 

bersalah melakukan tindak pidana.  

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Paino yang kasusnya 

telah diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu : 
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“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 
kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.” 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Senen Sarno Semito 

telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP 

yaitu : 

1) Barang siapa  

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 

3) Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu 

dikawin. 

Dalam kasus diatas dengan Senen Sarno Semito,unsur-unsur Pasal 290 

ayat (2) yang telah dipenuhi sebagai berikut : 

1) Barang siapa  

 Yang dimaksud barang siapa adalah ditunjukan kepada setiap 

orang yang diduga sebagai pelaku (subyek) dalam perkara diatas, maka 

dengan diajukan terdakwa Paino oleh Jaksa Penuntut Umum, maka 

terdakwa memenuhi unsur pertama yaitu sebagai pelaku tindak pidana. 

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul 

ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 

atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota 

kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. 

b) Bahwa pada hari minngu tanggal 3 Mei 2007, kira-kira pukul 

04.00 wib di rumah pak Hadi dikampung Pringgolayan Rt 02 Rw 

09 Tipes kecamatan, kodya Surakarta, terdakwa telah menindih 

saksi korban Ratna Sari yang sedang tidur mencium 
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bibirnya,mencium pipinya lalu saksi korban Ratna Sari 

terbangun dan beteriak-teriak. 

c) Bahwa pada saat terdakwa melihat saksi korban Ratna Sari yang 

sedang tidur terlentang, terdakwa panas dingin terangsang, tiba-

tiba terdakwa kepingin mencium pipi dan bibirnya. 

Bahwa dari keterangan saksi Hadi Wiyono, Ratna Sari, 

Ngatimin, Prihatin dan Sri Susilawati yang dihubungkan dengan 

keterangan terdakwa bersesuaian, yang mana terdakwa melakukan 

perbuatan tersebut dalam rangka pemenuhan birahi. Maka unsur 

kedua melakukan perbuata cabul terpenuhi. 

3) Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu 

dikawin. 

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 

persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut : 

a) Bahwa menurut keterangan saksi Ratna Sari, Prihatin dan Sri 

Susilawati dipersidangan saat ini saksi korban Ratna Sari 

berumur 14 tahun masih sekolah kelas 2 SMP 

b) Menurut keterangan saksi Hadi Wiyono, saksi Ngatimin dan 

terdakwa dipersidangan bahwa saksi korban Ratna Sari belum 

masanya untuk di kawin. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas unsur ketiga dari Pasal 290 ayat (2)  

telah terpenuhi  

Dalam kasus di atas dengan terdakwa Paino, proses pembuktian 

diawali dengan menghadirkan alat-alat bukti keterangan saksi, dalam 

perkara pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama, 

sehingga agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian maka 

saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 
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1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. 

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang 

saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri 

serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan 

4. Keterangan seorang saksi saja ianggap tidak cukup 

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sangat tidak 

berguna.(M Yahya Harahap, 2000:286-289) 

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam pesidangan untuk dimintai 

keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa Paino dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai 

keterangannya, sebelum memberikan keterangan para saksi 

tersebut masing-masing telah diambil sumpah/janji menurut 

agamanya. 

2. Keterangan aksi yang diberikan oleh masing-masing saksi 

adalah merupakan keterangan yang berasal dari apa yang saksi 

lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta 

saksi-saksi tersebut menyebutkan alasan dari pengetahuian 

tersebut. 

3. Para saksi yang dimintai keterangannya sehubungan dengan 

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Paino, masing-

masing memberikan keterangannya dipengadilan. 

4. Dalam proses pembuktian dipersidangan terhadap terdakwa 

Paino telah dihadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu : Hadi 

Wiyono, Ratna Sari, Ngatimin, Prihatin dan Sri Susilawati. 
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5. Dari kelima saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk 

dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan para saksi 

tidak berdiri sendiri atau saling bersesuain. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang 

dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang 

dilakukan Paino telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga alat bukti 

keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian 

Alat bukti terakhir yang dihadirkan daam persidangan adalah 

mendengarkan keterangan terdakwa, terdakwa Senen Sarno Semito dihadirkan 

dalam persidangan untuk dimintai keterangannya mengenai uraian perbuatan 

yang terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau yang bwerhubungan dengan 

apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai 

dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang 

perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau dialami 

sendiri” 

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat dua alat bukti yang dihadirkan 

dalam persidangan yaitu yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi, alat 

bukti yang kedua adalah keterangan terdakwa. Dengan telah memenuhi 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuain 

diantara alat-alat bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan 

terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan 

anak di bawah umur yang melanggar dan diancam  dengan Pasal 290 ayat (2) 

KUHP  

 
B Kendala yang terjadi dalam pembuktiaan tindak pidana pencabulan anak 

dibawah umur 
 

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia 
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pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar 

mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban. 

Sebagai aparatur pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan 

yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang 

diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau 

bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang 

demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis 

maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam 

masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan 

terhadap anak d bawah umur, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda 

dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa. 

Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung 

pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak 

masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih dapat 

berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi 

pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta 

menikmati indahnya masa-masa anak seperti anak-anak seusianya. 

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak di bawah umur harus memberikan putusan yang lebih berat 

dibanding tindak pidana kekerasan seksual biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap 

korban. Tetapi dalam kenyataannya hakim dihadapkan pada beberapa masalah 

ataupun kendala yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Untuk itu 

hakim harus mampu mencari solusi-solusi yang tepat sehingga hakim mampu 

mengatasi semua masalah ataupun kendala-kendala tersebut dan dapat menghasilkan 

putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku. 
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Dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabul terhadap 

anak di bawah umur ini, hakim Pengadilan Negeri Surakarta menemui kendala-

kendala yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. 

Dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak hakim 

Ganjar Susila S.H selaku Hakim Anggota pada proses persidangan pencabulan 

terhadap anak di bawah umur, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan 

penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Sulit untuk meminta keterangan dari saksi korban dikarenakan korban masih di 

bawah umur. 

2. Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat 

terdakwa, apalagi di dalam persidangan. 

3. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi 

menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus 

perkara yang besangkutan. 

adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuain dipersidangan. 
 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka hakim menggunakan 

alternatif penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi ketakutan saksi korban terhadap terdakwa pada saat 

pemeriksaan, maka terdakwa di bawa keluar. 

2. Banyak didengar keterangan orang tua saksi korban walaupun tidak mengetahui 

secara langsung, dan juga bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit yang 

kesemuanya itu dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan terdakwa sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara yang bersangkutan.  

BAB IV 
PENUTUP 

 
 

A. KESIMPULAN  
 

1. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur 
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Dari uraian masalah yang penulis kemukakan serta pembahasanya, baik 

berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah 

umur di Pengadilan Negeri Surakarta berpegang pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

yaitu dengan mengunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan 

pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, 

keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. 

Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat-alat bukti surat yaitu berupa Visum Et 

Repertum. Alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum ini telah memenuhi 

ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai berikut yaitu : 

c) Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan 

d) Surat yang dikuatkan dengan sumpah 

Alat bukti terakhir yang dihadirkan daam persidangan adalah mendengarkan 

keterangan terdakwa, dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai 

keterangannya mengenai uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau 

terdakwa ketahui atau yang bwerhubungan dengan apa yang terdakwa alami 

sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan pasal 189 ayat (1) 

KUHAP yang berbunyi : 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang 

perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau dialami 

sendiri” 

2. Kendala yang terjadi dalam pembuktiaan tindak pidana pencabulan anak dibawah 

umur adalah sebagai berikut : 

a. Sulit untuk meminta keterangan dari saksi korban dikarenakan korban 

masih di bawah umur. 

b. Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila 

melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan. 
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c. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan 

saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum 

untuk memutus perkara yang besangkutan. 

d. adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuain 

dipersidangan. 

 
B.  SARAN 
 

1. Sistem peradilan di Indonesia mengunakan sistem pembuktian secara negatif 

sehingga selain berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan 

masih diperlukan keyakinan hakim. Dalam praktek seringkali hakim hanya 

berpedoman pada alat bukti menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan 

putusan, sehingga alangkah lebih baiknya disamping menilai berdasarkan alat 

bukti yang sah juga dipaparkan suatukeyakinan hakim yang digunakan sebagai 

dasar bahwa pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah tersebut adalah benar 

sehingga dalam menjatuhkan putysan dapat dilakukan denagan seadil-adilnya. 

 
2. Hendaknya pemerintah Kota Madya Surakarta meningkatkan kesadaran pada 

masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah 

umur, karena tindakan tersebut dapat merusak masa depan anak yang 

mengalami tindak pidana pencabulan tersebut, dan juga meyebabkan korban 

beserta keluarganya mengalami trauma yang berkepanjangan.  

3. Perlu adanya peran serta masyarakat dan para pihak dalam memberantas 

kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di 

bawah umur. Selain itu perlu ditambahnya wawasan terhadap masyarakat, 

sehingga benar-benar memahami tentang bahayanya tindak pidana pencabulan. 
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