
 

ABSTRAK 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  

PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN 

 

Oleh : 

M.JAENDRA RABBANI 

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin 

kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri diatur dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana 

pencabulan kepada anak di bawah umur pernah terjadi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam Putusan Perjara Pengadilan Negeri 

Blambangan Umpu Nomor 137./Pid.B/2014/PN.BU. Terdakwa dijatuhi hukuman 

Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 

8 (delapan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta 

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan 5 (lima) bulan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) 

permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan? 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari 

penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni 

dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, 

Jaksa Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Dosen Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian 

kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut 

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu 

ditinjau dari kemampuan Topan dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, 

Perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yaitu melakukan perbuatan pencabulan terhadap 

anak dibawah umur. hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang 

tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya. 

 



Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum maksimal memberikan 

perlindungan kepada anak secara menyeluruh, perlu adanya penambahan 

hukuman yang dapat membuat tersangka jera. Perlu meningkatkan gerakan 

perlindungan anak dengan cara memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hak-

hak anak, dan bagaimana tata cara melaporkan apabila anak mengalami ancaman 

baik fisik maupun psikis dikarenakan akan merusak masa depan anak karna anak 

adalah generasi penerus bangsa. 
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