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PERBUATAN CABULPERBUATAN CABUL

Dr.H. MISTAR RITONGA, SpF.Dr.H. MISTAR RITONGA, SpF.
Dr.H. GUNTUR BUMI NASUTION, SpFDr.H. GUNTUR BUMI NASUTION, SpF

DEFENISIDEFENISI

Percabulan :Percabulan :
Adalah perbuatan yang sengaja untuk Adalah perbuatan yang sengaja untuk 

meningkatkan nafsu seks di luar meningkatkan nafsu seks di luar 
perkawinan.perkawinan.

FAKTA PERBUATAN FAKTA PERBUATAN 

CABULCABUL

�� Mrpkn perbuatan yg melanggar Mrpkn perbuatan yg melanggar 
kesusilaankesusilaan

�� Segala bentuk perbuatan yg sengaja Segala bentuk perbuatan yg sengaja 
dilakukan u/ membangkitkan nafsu birahi dilakukan u/ membangkitkan nafsu birahi 
atau nafsu seksual diluar perkawinan .atau nafsu seksual diluar perkawinan .

�� Dlm perkawinan tdk dikenal istilah Dlm perkawinan tdk dikenal istilah 
perbuatan cabulperbuatan cabul krn perbuatan cabul krn perbuatan cabul 
dilakukan dilakukan diluar perkawinandiluar perkawinan ( KDRT )( KDRT )

PELAKU PERBUATAN PELAKU PERBUATAN 

CABULCABUL

��Orang dgn orang sesama kelamin,antara Orang dgn orang sesama kelamin,antara 
lakilaki--laki,atau antara perempuan.laki,atau antara perempuan.
��Orang lakiOrang laki--laki dgn perempuan.laki dgn perempuan.
��Orang perempuan dgn lakiOrang perempuan dgn laki--laki.laki.

“Bila suatu “Bila suatu persetubuhan persetubuhan tdk dpt dibuktikan, tdk dpt dibuktikan, 
maka digunakan kata maka digunakan kata perbuatan cabulperbuatan cabul
sebagai pengganti”sebagai pengganti”

Delik PercabulanDelik Percabulan
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A. MELANGGAR KESUSILAAN DI A. MELANGGAR KESUSILAAN DI 

MUKA UMUMMUKA UMUM

KUHP Pasal 281KUHP Pasal 281
Diancam dgn pidana penjara paling lama 2 thn Diancam dgn pidana penjara paling lama 2 thn 
8 bln atau denda plg banyak Rp. 4500,8 bln atau denda plg banyak Rp. 4500,-- : : 

–– Barangsiapa dgn sengaja & terbuka melanggar Barangsiapa dgn sengaja & terbuka melanggar 
kesusilaan.kesusilaan.

–– Barangsiapa dgn sengaja & dimuka orang lain Barangsiapa dgn sengaja & dimuka orang lain 
yg ada disitu tdk atas kehendaknya, melanggar yg ada disitu tdk atas kehendaknya, melanggar 
kesusilaan.kesusilaan.

Tinjauan Hukum Delik PercabulanTinjauan Hukum Delik Percabulan ContohContoh kejahatankejahatan termasuktermasuk pasalpasal 281281::
EkhibisionismeEkhibisionisme :: suatusuatu penyimpanganpenyimpangan dalamdalam
mendapatkanmendapatkan kepuasaankepuasaan seksualseksual dengandengan
menunjukkanmenunjukkan alatalat kelaminnyakelaminnya dimukadimuka umumumum..
MandiMandi berbugilberbugil didi kalikali didi tengahtengah kotakota masihmasih
dianggapdianggap lazim,lazim, tetapitetapi bilabila beberapabeberapa orangorang
berkelaminberkelamin lainlain mandimandi bersama,bersama, kemudiankemudian
bersendabersenda guraugurau dandan mencolekmencolek payudarapayudara atauatau
pantat,pantat, sehinggasehingga menjadimenjadi tontonan,tontonan, sepertiseperti
yangyang pernahpernah diberitakandiberitakan terjaditerjadi didi kotakota Malang,Malang,
adalahadalah perbuatanperbuatan melanggarmelanggar kesusilaankesusilaan..

B. PERBUATAN CABUL MAU SAMA B. PERBUATAN CABUL MAU SAMA 

MAUMAU
KUHP Pasal 290KUHP Pasal 290

Diancam dgn pidana penjara paling lama 7 tahun:Diancam dgn pidana penjara paling lama 7 tahun:

1.1.Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dgn Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dgn 
seorang,padahal diketahuinya bahwa org itu pingsan seorang,padahal diketahuinya bahwa org itu pingsan 
atau tak berdaya.atau tak berdaya.

2.2.Barangsiapa………dst,bahwa umurnya belum 15 thn Barangsiapa………dst,bahwa umurnya belum 15 thn 
atau kalau umurnya tdk jelas, yg bersangkutan blm atau kalau umurnya tdk jelas, yg bersangkutan blm 
waktunya utk dikawin.waktunya utk dikawin.

3.3.Barangsiapa membujuk seseorang yg diketahuinya Barangsiapa membujuk seseorang yg diketahuinya 
atau sepatutnya diduga blm 15 thn atau kalau umur atau sepatutnya diduga blm 15 thn atau kalau umur 
tdk jelas,blm waktunya dikawin, utk melakukan atau tdk jelas,blm waktunya dikawin, utk melakukan atau 
membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar 
perkawinan dgn org lain.perkawinan dgn org lain.

KUHPKUHP pasalpasal 293293
((11)) BarangBarang siapasiapa memberimemberi atauatau menjanjikanmenjanjikan uanguang

atauatau barang,barang, menyalahgunakanmenyalahgunakan wibawawibawa ygyg
timbultimbul daridari hubunganhubungan keadaankeadaan atauatau dengandengan
penyesatanpenyesatan sengajasengaja menggerakkanmenggerakkan orangorang ygyg
belumbelum cukupcukup umurumur && baikbaik tingkahtingkah lakunyalakunya utkutk
melakukanmelakukan atauatau membiarkanmembiarkan dilakukandilakukan
perbuatanperbuatan cabulcabul dgndgn dia,dia, padahalpadahal tentangtentang blmblm
cukupcukup umurnyaumurnya ituitu diketahuidiketahui atauatau selayaknyaselayaknya
hrshrs diduga,diduga, diancamdiancam dengandengan pidanapidana penjarapenjara
palingpaling lamalama 55 thnthn..

((22)) PenuntutanPenuntutan hanyahanya dilakukandilakukan atasatas pengaduanpengaduan
orgorg ygyg terhadapterhadap dirinyadirinya dilakukandilakukan kejahatankejahatan ituitu..

((33)) TenggangTenggang tersebuttersebut dlmdlm pslpsl 7474 bagibagi pengaduanpengaduan
iniini adalahadalah masingmasing--masingmasing 99 blnbln && 1212 blnbln..
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KUHPKUHP pasalpasal 294294
((11)) BarangBarang siapasiapa melakukanmelakukan perbuatanperbuatan cabulcabul dgndgn anaknya,anaknya,

anakanak angkatnya,angkatnya, anakanak dibawahdibawah pengawasannyapengawasannya ygyg blmblm
cukupcukup umurumur atauatau dgndgn seorangseorang ygyg blmblm cukupcukup umurumur ygyg
pemeliharaannya,pemeliharaannya, pendidikanpendidikan atauatau penjagaannyapenjagaannya
diserahkandiserahkan kepadanyakepadanya atauatau dgndgn bujangnyabujangnya atauatau
bawahannyabawahannya blmblm cukupcukup umur,umur, diancamdiancam dgndgn penjarapenjara
pidanapidana palingpaling lamalama 77 thnthn..

((22)) DiancamDiancam dgndgn pidanapidana yangyang samasama ::
11.. PejabatPejabat ygyg lakukanlakukan perbuatanperbuatan cabulcabul dgndgn orgorg ygyg krnkrn

jabatannyajabatannya adlhadlh bawahannyabawahannya atauatau dgndgn orgorg ygyg
penjagaanyapenjagaanya dipercayakandipercayakan atauatau diserahkandiserahkan padanyapadanya..

2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas   2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas   
atau pesuruh dlm penjara, tmpt pekerjaan negara,          atau pesuruh dlm penjara, tmpt pekerjaan negara,          
tmpt pendidikan, rmh piatu, rmh sakit, rmh sakit jiwa tmpt pendidikan, rmh piatu, rmh sakit, rmh sakit jiwa 
atau lembaga sosial, yg melakukan perbuatan cabul atau lembaga sosial, yg melakukan perbuatan cabul 
dgn org yg  dimasukkan ke dalamnya.dgn org yg  dimasukkan ke dalamnya.

C.C. PERBUATAN CABUL DENGAN PERBUATAN CABUL DENGAN 

SESAMA SESAMA KELAMINKELAMIN

�� 3. 3. KUHP Pasal 292KUHP Pasal 292
“ Orang dewasa yg melakukan perbuatan “ Orang dewasa yg melakukan perbuatan 
cabul dgn org lain sesama kelamin, yg cabul dgn org lain sesama kelamin, yg 
diketahuinya atau sepatutnya hrs diduganya diketahuinya atau sepatutnya hrs diduganya 
blm dewasa, diancam dgn pidana penjara blm dewasa, diancam dgn pidana penjara 
paling lama 15 thn“paling lama 15 thn“

Contoh :Contoh :
–– HomoseksHomoseks
–– LesbianLesbian

D. Menyerang Kehormatan   D. Menyerang Kehormatan   

KesusilaanKesusilaan
KUHP Pasal 289KUHP Pasal 289

“ Barang siapa dgn kekerasan atau ancaman “ Barang siapa dgn kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang utk melakukan kekerasan memaksa seorang utk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
diancam krn melakukan perbuatan yg diancam krn melakukan perbuatan yg 
menyerang kehormatan kesusilaan, dgn pidana menyerang kehormatan kesusilaan, dgn pidana 
penjara paling lama 9 tahun.”penjara paling lama 9 tahun.”

Seorang perempuan yg memaksa seorang lakiSeorang perempuan yg memaksa seorang laki--
laki utk melakukan perbuatan cabul / laki utk melakukan perbuatan cabul / 
persetubuhan termasuk dlm pasal ini.persetubuhan termasuk dlm pasal ini.

KUHPKUHP PasalPasal 290290 ::
DiancamDiancam dgndgn pidanapidana penjarapenjara palingpaling lamalama 77 thn,thn,
barangbarang siapasiapa melakukanmelakukan perbuatanperbuatan cabulcabul dgndgn
seorang,seorang, padahalpadahal diketahuidiketahui bhwbhw orgorg ituitu pingsanpingsan
atauatau tidaktidak berdayaberdaya..

KataKata “pingsan““pingsan“ disinonimdisinonim dgndgn katakata--katakata:: “tidak“tidak
sadar”,sadar”, “tidak“tidak ingat“,ingat“, sedangsedang katakata “tidak“tidak
berdaya”berdaya” adalahadalah “tidak“tidak bertenaga”bertenaga” atauatau sangatsangat
lemahlemah..

E.E. PERBUATAN CABUL DENGAN PERBUATAN CABUL DENGAN 

ORANG YANG PINGSANORANG YANG PINGSAN
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F.F. MEMBUJUK UNTUK MEMBUJUK UNTUK 

MELAKUKAN PERBUATAN MELAKUKAN PERBUATAN 

CABULCABUL
KUHPKUHP PasalPasal 290290 ((33)) ::

DiancamDiancam dgndgn pidanapidana penjarapenjara plngplng lamalama 77 thn,thn, barangbarang
siapasiapa membujukmembujuk seseorangseseorang ygyg diketahuidiketahui atauatau
sepatutnyasepatutnya hrshrs didugadiduga bahwabahwa umurnyaumurnya blmblm 1515 thnthn atauatau
kalaukalau umurnyaumurnya tdktdk nyatanyata blmblm mampumampu dikawin,dikawin, utkutk
melakukanmelakukan atauatau membiarkanmembiarkan dilakukandilakukan perbuatanperbuatan
cabulcabul atauatau bersetubuhbersetubuh diluardiluar perkawinanperkawinan dgndgn orgorg lainlain..

OrgOrg ygyg dibujukdibujuk utkutk melakukanmelakukan atauatau membiarkanmembiarkan
dilakukandilakukan perbuatanperbuatan cabulcabul atauatau persetubuhanpersetubuhan diluardiluar
perkawinanperkawinan dgndgn orgorg lainlain hrshrs blmblm berumurberumur 1515 thnthn && blmblm
cukupcukup umurumur..

G.G.MEMUDAHKAN PERBUATAN MEMUDAHKAN PERBUATAN 

CABUL DGN ORANG LAINCABUL DGN ORANG LAIN

KUHPKUHP PasalPasal 295295
((11)) DiancamDiancam ::

11.. DgnDgn pidanapidana penjarapenjara plngplng lamalama 55 thn,thn, barangbarang
siapasiapa dgndgn sengajasengaja menghubungkanmenghubungkan atauatau
memudahkanmemudahkan dilakukannyadilakukannya perbuatanperbuatan cabulcabul
oleholeh anaknya,anaknya, anakanak tirinya,tirinya, anakanak angkatnyaangkatnya
atauatau dibawahdibawah pengawasannyapengawasannya ygyg blmblm cukupcukup
umur,umur, atauatau oleholeh orgorg ygyg blmblm cukupcukup umurumur ygyg
pemeliharaanya,pemeliharaanya, pendidiknpendidikn atauatau penjagaannyapenjagaannya
diserahkandiserahkan kepadanya,kepadanya, ataupunataupun olholh bujangnyabujangnya
atauatau bawahannyabawahannya ygyg blmblm cukupcukup umurumur dgndgn orgorg
lainlain..

KUHPKUHP PasalPasal 295295
22.. DgnDgn pidanapidana penjarapenjara palingpaling lamalama 44 thn,thn,

barangbarang siapasiapa dgndgn sengajasengaja
menghubungkanmenghubungkan atauatau memudahkanmemudahkan
dilakukannyadilakukannya perbuatanperbuatan cabul,cabul, kecualikecuali
ygyg tsbttsbt didi dlmdlm butirbutir 11 didi atas,atas, ygyg
dilakukandilakukan olholh orgorg ygyg diketahuinyadiketahuinya blmblm
cukupcukup umurumur atauatau ygyg sepatutnyasepatutnya hrshrs
didugadiduga demikian,demikian, dgndgn orangorang lainlain..

33.. JikaJika ygyg bersalahbersalah melakukanmelakukan kejahatankejahatan
ituitu sbgsbg pencarianpencarian atauatau kebiasaan,kebiasaan, makamaka
pidanapidana dptdpt ditambahditambah sepertiganyasepertiganya

KUHPKUHP PasalPasal 296296
BarangBarang siapasiapa dgndgn sengajasengaja menghubungkanmenghubungkan atauatau
memudahkanmemudahkan perbuatanperbuatan cabulcabul olholh orgorg lainlain dgndgn orgorg
ketigaketiga menjadikannyamenjadikannya sbgsbg pencarianpencarian atauatau
kebiasaan,kebiasaan, diancamdiancam dgndgn pidanapidana penjarapenjara plngplng lamalama
11 thnthn 44 blnbln atauatau pidanapidana dendadenda plngplng banyakbanyak 1515..000000
rupiahrupiah..

BarangBarang siapasiapa ygyg dimaksuddimaksud dlmdlm pslpsl iniini adalahadalah
pemilikpemilik rumahrumah pelacurpelacur,, pemilikpemilik bordilbordil
(bordeelhouders)(bordeelhouders) ygyg biasanyabiasanya disebutdisebut dlmdlm bahasabahasa
JawaJawa dengandengan germo,germo, mucikarimucikari..

SedangkanSedangkan dgndgn orgorg lainlain ygyg dimaksuddimaksud adalahadalah
pelacurpelacur ygyg sdhsdh ckpckp umurumur..
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H.H.MENARIK KEUNTUNGAN DARI MENARIK KEUNTUNGAN DARI 

PELACURPELACUR

KUHPKUHP PasalPasal 506506
BarangBarang siapasiapa menarikmenarik keuntungankeuntungan daridari
perbuatanperbuatan cabulcabul seorangseorang perempuan,perempuan, diancamdiancam
dgndgn kurungankurungan plngplng lamalama 11 thnthn..

BarangBarang siapasiapa ygyg dimaksuddimaksud dlmdlm pslpsl iniini adlhadlh lakilaki--lakilaki
ygyg dlmdlm bahasabahasa BelandaBelanda disebutdisebut souteneursouteneur..

PEMERIKSAAN DALAM PEMERIKSAAN DALAM 

KASUS PERBUATAN CABULKASUS PERBUATAN CABUL

YangYang perluperlu diperiksadiperiksa dokterdokter adalahadalah ::
11.. AdanyaAdanya persetubuhanpersetubuhan
22.. AdanyaAdanya tandatanda--tandatanda kekerasankekerasan
33.. AdanyaAdanya tandatanda--tandatanda bekasbekas pingsanpingsan atauatau

taktak berdayaberdaya
44.. UmurUmur
55.. HomoseksualitasHomoseksualitas dandan LesbianismeLesbianisme

PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN 

MENYELURUHMENYELURUH

�� PENYELESAIAN KASUS SECARA PENYELESAIAN KASUS SECARA 
BERSAMABERSAMA--SAMA DENGAN ILMU LAIN SAMA DENGAN ILMU LAIN 
SEPERTI SEPERTI PSIKOLOGI FORENSIK, PSIKOLOGI FORENSIK, 
PSIKIATRI FORENSIK, FORENSIK PSIKIATRI FORENSIK, FORENSIK 
KRIMINOLOGIKRIMINOLOGI, DLL., DLL.

�� CONTOH KASUS HOMOSEKSUAL CONTOH KASUS HOMOSEKSUAL 
YANG TERAKHIR: YANG TERAKHIR: RYANRYAN

PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN 

SEKSUALSEKSUAL

�� ADA BEBERAPA PENYIMPANGAN ADA BEBERAPA PENYIMPANGAN 
SEKSUAL YANG SERING MENJADI SEKSUAL YANG SERING MENJADI 
TINDAKAN PERBUATAN CABUL, TINDAKAN PERBUATAN CABUL, 
SEPERTI: HOMOSEKSUAL, ORAL SEPERTI: HOMOSEKSUAL, ORAL 
SEKS, SODOMI, LESBIAN, SADISME, SEKS, SODOMI, LESBIAN, SADISME, 
MASOKISME, EKSHIBISIONISME, DLL.MASOKISME, EKSHIBISIONISME, DLL.

�� PEMERIKSAAN LEBIH BANYAK PADA PEMERIKSAAN LEBIH BANYAK PADA 
ASPEK GANGGUAN JIWA.ASPEK GANGGUAN JIWA.
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KESIMPULAN DALAM VER KESIMPULAN DALAM VER 

KASUS PERBUATAN CABULKASUS PERBUATAN CABUL

�� DICANTUMKAN PERKIRAAN USIA DICANTUMKAN PERKIRAAN USIA 
KORBAN.KORBAN.

�� ADA ATAU TIDAKNYA TANDA ADA ATAU TIDAKNYA TANDA ––
TANDA KEKERASAN.TANDA KEKERASAN.

�� JENIS KELAINAN/ PERBUATAN JENIS KELAINAN/ PERBUATAN 
CABUL.CABUL.

SEKIANSEKIAN

DANDAN

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

SUKSES SELALUSUKSES SELALU

DEPARTEMEN FORENSIKDEPARTEMEN FORENSIK
PENYAJIPENYAJI

Dr.H.MISTAR RITONGA, SpFDr.H.MISTAR RITONGA, SpF
Dr.H. GUNTUR BUMI NASUTION, SpFDr.H. GUNTUR BUMI NASUTION, SpF





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20101117000523+07’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20101117000523+07’00’)
/CreationDate 
(yml)
/Author 
-mark- 


