
 

I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kejahatan merupakan salah satu masalah kehidupan masyarakat 

Indonesia.Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering  menjadi 

pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Dilihat dari perspektif kriminologi, 

kekerasan ini menuju pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif 

maupun tindakannya, seperti kekerasan-kekerasan seksual yang akhir-akhir ini 

semakin marak terjadi dimasyarakat, diantaranya tindakan perkosaan, pelecehan 

seksual, eksploitasi, penyiksaan, dan juga tindakan pencabulan. 

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat terdapat 400.939 

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dimana terdapat 93.960 kasus 

kekerasan seksual, 4.845 kasus diantaranya adalah kasus perkosaan,berikutnya 

perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359), pelecehan seksual (1.049), 

dan penyiksaan seksual (672) dan8.784 di antaranya adalah gabungan dari kasus 

perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi dan pencabulan terhadap perempuan.
1
 

 

Dari data tersebut, sangat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan 

semakinmarak terjadi dalam kehidupam masyarakat.Seiring dengan 

perkembangankejahatan seksual tersebut,diperlukan kesadaran baik dari 

masyarakat maupundariaparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri) sebagai media pelayan masyarakat yang memiliki tugas utama yaitu 
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ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) untuk menangani maraknya 

perkembangan tindak kejahatan seksual tersebut. 

 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, nuansa kemasyarakatan atau sosial 

memunculkan paradigma baru dalam sejarah Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.Berbagai kejahatan dan tindak pidana sering dilakukan oleh oknum 

anggota polisi. Salah satu contohnya adalah kasus kejahatan seksual yang 

pelakunya adalah oknum anggota polisiyang melibatkan 4 (empat) oknum 

anggota polisi di Polresta Bandar Lampung yang terjadipada bulan mei 2011.  

 

Aparat hukum yang seharusnya sebagai pelindung masyarakat justru melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan undang–undang. Seperti yang telah 

diketahui bahwa polri memiliki fungsi dan tugas pokok yang mulia sebagai 

aparat penegak hukum, yang mana fungsi dan tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Polri. 

 

Tugas pokok yang dimaksud diklasifikasi menjadi 3 tiga, yaitu:  

a. Memelihara keamanaan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakan hukum. 

c. Memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat kegiatan masyarakat. 

 

Sedangkan yang menjadi wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002, adalah : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 
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b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administrasi kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan.Melakukan tindakan pertama 

ditempat kejadian. 

g.  sidik jari dan identitas serta memotret seseorang. 

h. Mencari keterangan dan barang buukti. 

i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. 

j. Mengeluarkan izin/surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat. 

k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

 

Tindak pidanakejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota polisi 

menjadi perhatian khusus karena seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan 

oleh aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan 

ketertiban negara. Moral yang dewasa ini sudah mulai tergeser kedudukannya 

oleh prioritas kebutuhan jasmani manusia menjadi titik yang penting untuk 

diperhatikan, tindakan amoral berupa kejahatan seksual yang dilakukan oleh 

oknum anggota polisi menjadi sebuah fenomena tersendiri, sungguh sangat 

disayangkan mengingat aparat kepolisian merupakan unsur yang sangat 

diharapkan peranannya dalam melindungi masyarakat dan menjadi garda 

terdepan dalam pemberantasan suatu delik. 

 

Tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 (empat) orang oknum anggota 

polisi di Polresta Bandar Lampung terhadap Rini Hartati sebagai korban, yang 

terjadi pada bulan Mei 2011 tersebut, keempat pelakunya adalah Martine 

Arizona, Sabarudin, Sukarman, dan Aulia Rahman, yang masing-masing 
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dikenakan Pasal 285, 289, dan 335 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh 

hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

Dari keempat pelaku tersebut, yang lebih menarik perhatian yaitu putusan 

terhadap terdakwa Aulia Rahman, yang membiarkan ketiga rekannya melakukan 

tindak pidana perkosaan terhadap korban dan juga melakukan perbuatan cabul, 

yaitu memegang kemaluan korban. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa 

dikenakan sanksi pidana selama 2 (dua) tahun penjara oleh hakim Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang yang mana sebelumnya didakwa melanggar Pasal 

289oleh jaksa penuntut umum selama 1,6 tahun penjara. Bunyi Pasal 289 KUHP 

tersebut yaitu: 

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana 

penjara paling lama Sembilan tahun” 

 

Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Aulia Rahman mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dengan alasan tidak terpenuhinya 

unsur kekerasan dalam Pasal 289.Dan hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

memutus perkara banding tersebut dengan pidana penjara hanya 10 (sepuluh) 

bulan terhadap terdakwa Aulia Rahman. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa ingin mendalami  dan mengetahui 

apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang yang memberi putusan banding terhadap terdakwa Aulia Rahman dengan 

pidana hanya 10 (sepuluh) bulan penjara, yang mana sebelumnya dijatuhkan 

pidana 2 (dua) tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

juga bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa Aulia Rahman atas 
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putusan hakim yang memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, dari kasus 

tersebut penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul“Pertanggungjawaban 

pidana  terhadap  delik pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi 

(Studi Kasus Putusan Nomor.114/PID.B/2012/PT.TK). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh oknum anggota polisi? (Studi kasus putusan nomor: 

114/PID.B/2012/PT.TK) 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik 

pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dalam perkara nomor 

114/PID.B/2012/PT.TK? 

 

 

 

 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana 

yangmembahas tinjauan yuridis mengenai pertimbangan hakim mengenai 

tindakan pencabulan yang dilakukan oknum polri. Penelitianini dilaksanakan di 
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Pengadilan Tinggi Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung.Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada Tahun 2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidanapelaku tindak 

pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dalam perkara 

Nomor 114/PID.B/2012/PT.TK? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusantindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi 

dalam perkara Nomor 114/PID.B/2012/PT.TK? 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum 

dan mahasiswa yang mengambil jurusan pidana pada khususnya. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi mahasiswa dan 

pihak-pihak lain tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 
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mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti
2
. 

 

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang undangan 

Negara kita.Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita mengunakan istilah 

tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan 

suatu pidana tertentu. 

 

Tindak pidana pencabulan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut KUHP) diatur dalam BAB XIV Pasal 289 yang menyatakan 

bahwa : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena 

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling lama 9 tahun”. 

 

Dengan demikian unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP 

adalah sebagai berikut : 

a. Barang siapa  

b. Ancaman kekerasan/dengan kekerasan 

c. Menyerang kehormatan kesusilaan 

d. Membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

Pembuktian tindak pidana pencabulan di Pengadilan sangatlah tergantung sejauh 

mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukan bukti-bukti bahwa telah  

terjadi tindak pidana pencabulan. Harus diakui dalam tindak pidana pencabulan 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,Jakarta, 1984 

hlm.124 
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sangatlah sulit, sebab pihak yang berwenang harus memastikan apakah 

pencabulan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

 

 

 

2. Konseptual 

Menurut Abdul Kadir Muhamad, kerangka Konseptual adalah susunan dari 

beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk dari 

berbagai konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau 

penulisan. Sumber konsep adalah Undang–undang, buku/karya tulis, laporan 

peneitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa adalah sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan pidana yang harus 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. 

b. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

ketidaksengajaan seperti yang telah diisyaratkan oleh Undang-undang, telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau 

telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalfakan tindakan yang 

diwajibkan oleh Undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang 

yag memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan 

didalam Undang-undang, baik itu merupakan unsure-unsur subjektif, maupun 

unsure-unsur objektif. 

c. Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan melecehkan, kotor, tidak senonoh 

(melanggar kesopanan, kesusilaan) 

d. Oknum adalah perseorangan atau pribadi. 
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e. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan pertaturan perundang-undangan (Undang- undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian, tentang tinjauan yuridis 

mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan 

oknum polisi. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian dan 

konsep umum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan perkosaan 

yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang 

meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan 
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pengolahan data, serta analisis data, tentang tinjauan yuridis mengenai 

pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oknum 

Polisi. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang analisis 

tinjauan yuridis mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan 

yang dilakukan oknum polisi. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan tentang tinjauan 

yuridis mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang 

dilakukan oknum polisi. 

 


