
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang masih dibawah 

umur harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana konsep responsibility 

atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan 

ajaran kesalahan. 

 

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan 

atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan 

merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. 

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) 

dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya 

sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana 

terbaik yang tersedia, yang kita miliki menghadapi ancaman-ancaman dari 

bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan 

suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. 

 

Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 

ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 

dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
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apabila tindakan tesebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau 

peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal ini dipidananya seseorang 

ya ng melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung 

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 

menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu : 

1. Kemampuan bertanggung jawaban atau dapat dipertanggungjawabkan dari si 

pembuat 

2. Adanya perbuatan melawan  hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati 

atau lalai. 

3. Tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana 

bagi si pembuat. 

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, dan kemampuan untuk menetukan 

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut 

adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang 
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tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak 

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, 

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal 

itu sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur 

kemampuan bertanggungjawab dianggab diam-diam selalu ada karena pada 

umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali 

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak 

normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap 

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya 

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak 

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan 

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 

 

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 dalam 

KUHP yang menentukan : 

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, 

tidak dipidana.” 

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya 

tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat 
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dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya 

harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :  

1. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya 

atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada 

sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 

menerus. 

2. Syarat Psychologis yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul 

sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab 

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. 

 

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan 

suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang 

merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum 

apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak 

pidana yang dilakukanya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian 

(culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak piadana mempunyai unsur kesengajaan 

bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu 

dengan sengaja. 

 

B. Pengertian Pelaku  

Pelaku adalah pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah orang yang 

melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampu 

dipertanggung jawabkan secara pidana. Tentang dapat dipertanggungjawabkan 



22 
 

tersebut bias/dapat dibedakan antara ontoerekeningsvatbaarheid dan 

ontoerekeningsbaarheid.  

 

Ontoerekeningsvatbaarheid adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena 

suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan tehadap perbuatannya. Dalam hal 

ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan orangnya. Doktrin 

menyebut dengan istilah schulduitsluitingsgronden. Misalnya, seperti ketentuan 

dalam  Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

“Tidak dapat di hukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang 

tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal 

sehatnya”
18

 

 

Ontoerekeningsbaarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa untuk 

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut 

dengan istilah rechtsvaardigingsgronden, misalnya: 

1) Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tiada boleh dihukum barang siapa 

melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”. 

2) Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Tidak boleh dihukum barang siapa 

melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang”.
19

 

 

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang 

mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembenar 
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 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.51. 
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dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari 

pembuat. 

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-

hati atau lalai. 

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.
20

 

 

C. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartika secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan 

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi 

norma yang hidup di masyarakat secara kongkrit.
21

 

 

Sedangkan menurut pendapat van hamel, strafbar feit adalah “kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
 22

 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang 

dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi), yang 

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari 

pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah 
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 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bumi Aksara, 

Jakarta, 1983, hlm.153. 
21

 Tri Andrisman,  Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69. 
22

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke enam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm..54. 
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perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

Untuk adanya tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan manusia. 

2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil). 

3. Melawan hukum (syarat materiil). 

Syarat formiil tersebut diatas harus ada , karena asas legalitas yang terhimpun 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana 

dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 

Ketentuan tersebut diatas merupakan dasar pokok dari pada ketentuan hukum 

pidana, ketentuan itu biasa disebut sebagai asas: “nullum delictum nulla poena  

sine praevia lege poenali”. 

 

Reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimahkan negara 

pada pembuat delik itu, dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah 

“kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggungjawab.
23

 

 

Dapat diancam dengan pidana yang bersangkutan mampu bertanggungjawab 

terhadap perbuatan yang dilakukannya. Selama ini yang tidak dianggap mampu 

memepertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah seorang yang belum dewasa 

atau di bawah kemampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat 
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memberikan batasan usia kepada anak di bawah umur untuk mendapatkan 

hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.
24

 

 

D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 

 

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

strafbaarfeit atau delict, namun dalam perkembangan hukum istilah strafbaarfeit 

atau delict memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk 

memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit 

mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. 

 

Pengertian Tindak Pidana ( Strafbaar Feit) menurut salah satu ahli hukum yaitu 

istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilaran oleh 

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
25

 

 

Pencabulan berasal dari kata “cabul”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memuat arti kata sebagai berikut : “keji” dan “kotor”, tidak senonoh ( melanggar 

kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk 

kejahatan terhadap kesusilaan. 

 

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan 

terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan 

KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan 
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cabul. Perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian perbuatan cabul dan 

persetubuhan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan. 

Kata “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan 

kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk 

memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan 

pandangan umum untuk kesusilaan.
26

 

 

Ketika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum 

berumur 18 Tahun maka orang tersebut akan dianggap sebagai pelaku yang telah 

melakukan penyimpangan seksual ataupun kejahatan seksual kepada anak. Secara 

Yuridis orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak dianggap 

mempunyai kelainan dan telah melakukan perbuatan cabul pada anak, namun 

dewasa ini perbuatan cabul juga sering dilakukan oleh ayah kepada anaknya, 

saudara ataupun teman dan hubungan kekasih. Perbuatan cabul ini dilakukan oleh 

orang dewasa kepada anak asuhannya sendiri. 

 

Perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang 

diatur dalam bab XIV buku ke dua KUHP tentang kejahatan kesuailaan. 

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah 

dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi 

dalam undang-undang ditentukan sendiri.
27
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Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur 

di dalam KUHP Buku II bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya 

adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun. Meskipun perbuatan ini selalu 

harus dilakukan oleh kedua belah pihak secraa bersama-sama, namun yang 

dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul 

dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak 

korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya 

diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan 

kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan 

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 

karena kehendaknya sendiri”. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain.  

 

Ketentuan tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat 

khusus yaitu pada awalnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 

(tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
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Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak telah dirubah sebagaimana 

dengan di Undangkannya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, sebagaimana tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak 

yang diatur dalam Pasal 76 D dan E, Pasal 81 Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 82 Ayat (1, 

2, dan 3), yang berbunyi: 

 

Pasal 76 D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 

 

Pasal 76 E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul”. 

 

Pasal 81:  

“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan-Ketentuan pidana sebagaimana 

dimaksud pada Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap 

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
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atau membujuk Anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain.  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).” 

Pasal 82: 

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).” 

 

 


