
 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN YANG DILAKUKAN  

AYAH TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KANDUNG 

(Studi Kasus di Polres Lampung Utara) 

 

 

Oleh 

Riska Putri Mulya 

 

Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang 

terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh 

seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah 

merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman 

kejahatan apapun yang mengancamanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apa yang menjadi faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulan 

pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak laki-laki kandung. 

 

Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden 

dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta 

pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Kasat Reskrim pada Polres 

Lampung Utara, Staf pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Lampung Utara, Psikolog, Dosen bagian Pidana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, Tokoh Masyarakat Lampung Utara, Pelaku tindak pidana 

pencabulan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan: 

(1) Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 

anak kandungnya yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis 

diantaranya karena adanya perilaku yang menyimpang, ketaatan dalam 

menjalankan perintah agama yang masih kurang baik, rendahnya tingkat 

pendidikan dan pengetahuan, serta keadaan keluarga yang tidak harmonis. (2) 

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah 

terhadap anak laki-laki kandung yaitu dengan menggunakan: Upaya preventif 

yaitu memaksimalkan peran media massa untuk memberikan berbagai informasi 

yang sifatnya mencegah terjadinya kriminalitas seksual terhadap anak, Upaya 

represif yaitu dengan memberikan sanksi hukum berupa pidana yang sesuai 

dengan ketentuan aturan yang berlaku. 
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Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kuantitas dan kualitas pencabulan terhadap 

anak kandung menunjukkan suatu peningkatan yang mengkhawatirkan, maka 

sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang terarah dan terpadu untuk 

penanganan kasus-kasus kesusilaan umumnya dan kasus pencabulan terhadap 

anak kandung sesama jenis khususnya, (2) Diintensifkan lagi penyuluhan dan 

sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah ke desa-desa, supaya 

dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan 

suatu tindak pidana. 
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