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Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan oleh 

seseorang yang mana telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, baik 

pelaku tersebut dewasa maupun anak-anak. Salah satu contoh dalam Putusan PN 

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns, pelaku yang tergolong anak-anak adalah 

Ahmad Rizal Efendi yang berumur 14 tahun. Terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan 

cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa 

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum 

mampu dikawin dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak putusan perkara 

nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns dan apakah putusaan hakim dalam perkara 

nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns telah memenuhi rasa keadilan. 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan 

pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini 

adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara 1 (satu) 

Hakim Anak Pengadilan Gunung Sugih dan 2 (dua) Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 1 (satu) orang BKA di Balai 

Pemasyarakatan Anak Metro. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah 

data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.  

 



Tiaranita AN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam hal pertanggungjawaban 

spidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan 

PN Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns yaitu pelaku terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

tentang Perlindugan Anak. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 

perbuatan yang dilakukannya karena terdapat kesalahan dan memenuhi unsur tindak 

pidana. Hakim memperhatikan pelaku yang masih anak-anak, aturan-aturan yang 

mengatur tentang anak, nilai-nilai keadilan dan saran dari Balai Pemasyarakatan. 

Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada kedua orangtua. 

Putusan hakim dalam memberikan hukuman tindakan kepada terdakwa dikembalikan 

kepada kedua orang tua sudah memenuhi rasa keadilan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah agar anak tersebut terhindar dari perbuatan pidana 

atau kenakalan maka diperlukannya peran ekstra dari keluarga. Agar hakim dalam 

memberikan suatu putusan pidana harus memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk 

semua dalam hal ini bukan pada si korban saja tetapi juga pada pelaku, masyarakat, 

para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum. 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Tindak Pidana Pencabulan 
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MOTTO 

 

 

 

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  

(Thomas Alva Edison) 

 

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh. 

(Confusius) 

 

                                                                                                                          

(Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat) 

(Q.s. al-Mujadalah : 11) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kejahatan di Indonesia saat ini setiap tahunnya selalu meningkat, khususnya 

kejahatan terhadap anak. Menurut Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional 

Perlindungan AnakIndonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 

21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 

kabupatan dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, 

merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan 

fisik, dan penelantaran anak.
1
 Jumlah pengaduan yang didapat Komisi Nasional 

Perlindungan Anak tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus, 58 persen kejahatan 

seksual, kata Sekretaris Jendral Komnas Anak.
2
 Dan diperkirakan tahun 2014  

tercatat 1319 kasus kekerasan terhadap anak.
3
 

 

Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih didalam kandungan.
4
Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan 

datang.Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya 

                                                           
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia 4 Desember 2015, 

pukul 13.30 Wib 
2
http://m.liputan6.com/news/read/780405/komna-58-kekerasan-pada-pada-anak -berupa-

kejahatan-seksual dikutip pada 17 Desember 2015, pukul 19.30 
3
ibid 

4
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia
http://m.liputan6.com/news/read/780405/komna-58-kekerasan-pada


2 

kondisi anak saat ini.
5
Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan 

pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, 

baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap 

dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan 

bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 

 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak 

berisikan, setiap anak berhak untuk memperolehperlindungan dari: 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 

c. Kelibatan dalam kerusuhan social 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 

e. Pelibatan dalam peperangan 

f. Kejahatan seksual 

 

Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali anak, seperti 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana 

seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang 

dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran 

sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri 

orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah 

perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, 

                                                           
5
  M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta:Sinar Grafika. 2013. Hlm.11  

https://id.wikipedia.org/wiki/Seks
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termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara 

verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
6
 

 

Tindak pidana seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, 

pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian 

tindak pidana seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 

persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Rentang 

tindak pidana seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar 

yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di 

bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan 

berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan 

seksual sampai perkosaan. Tindak pidana seksual juga dapat berupa 

komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya 

kejahatan seksual merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan 

atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah 

perempuan.
7
 

 

Banyak bentuk tindak pidana seksual yang dilakukan seperti yang telah 

disebutkan di atas, salah satu contohnya adalah pencabulan. Pasal 289Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi penyerangan 

kesusiaan dengan perbuatan feitelijke aanranding der eerbaarheid dirumuskan 

sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukanatau membiarkan 

dilakukan padanya perbuatan cabul outuchtige handelingen dengan ancaman 

                                                           
6
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual Rabu, 9 Desember 2015, pukul 19.00 Wib 

7
ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual
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hukuman maksimum sembilan tahun penjara.
8
 Menurut komentar para penulis 

Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul 

merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 

sebagai pengertian khusus.
9
 

 

Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang 

dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak 

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat 

negative, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, 

kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.
10

 

 

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk 

itu diperlukannya suatu system peradilan yang menjamin perlindungan anak yang 

berhadapan dengan hukum.
11

 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak 

yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun 

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan.
12

 

 

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan 

aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. 

Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program 

                                                           
8
 Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,Bandung:Refika 

Aditama, 2003. Hal.118 
9
 ibid 

10
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses pada 1 Desember 2015 pukul:13.30 

Wib 
11

 M.Nasir Djamil, Op.cit, hal. 51  
12

 Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual
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aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.
13

 Aturan mengenai 

pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati 

masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimanamemperlakukan mereka yang 

melanggar kewajiban tersebut.
14

Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor 

penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama 

penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang 

melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut 

dipidana.
15

 

 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah 

melakukan tindak pidana.
16

 Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan 

pidana.
17

 Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung 

pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi 

jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun 

dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika 

yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. 

 

Salah satu contoh kasus yang di temukan di Gunung Sugih, pelaku pencabulan 

yang dilakukan oleh anak yang bernama Ahmad Rizal Efendi(14) bin Marsidik 

dan korbannya yang bernama IAS(12) yang terjadi dalam perkara yang diputus 

oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns. 

                                                           
13

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987. Hal 155 
14

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan,  Jakarta: Kencana. 2011.hal.20 
15

Ibid 
16

Ibid, hal 20 
17

 Moeljatno, Op.cit., Hal. 155 



6 

Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 

pidana pencabulan dengan seseorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat 

menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun dan menjatuhkan hukuman 

tindakan agar Ahmad Rizal Efendi bin Marsidik dikembalikan kepada orang 

tuanya. 

 

Berdasarkan putusan hakim pemidanaan terhadap tersangka Ahmad Rizal Efendi 

bin Marsidik hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, apakah 

putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korbannya. 

Sedangkan terdakwa didakwa dengan dua pasal yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP 

dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban 

pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Karena pelaku atau korbannya 

anak harus tetap dilindungi. 

 

Berdasarkan uraian di atas telah menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut. 

Penelitian yang berjudul “Anilis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak”, dengan studi putusan 

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns . 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

 

1. Permasalahan Penelitian 

 

Dari uraian singkat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan dalam 

“Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan 

Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak” adalah sebagai berikut: 



7 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak putusan perkara Nomor 

18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns? 

b. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns 

telah memenuhi rasa keadilan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Adapun ruang lingkup dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah 

membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang terdapat dalam 

kasus atau perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap 

anak dalam putusan perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns dan putusan 

hakim dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns. Ruang Lingkup 

tempat penelitian di Gunung Sugih Tahun 2015-2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana anak sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 

putusan perkara Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns. 

b. Untuk dapat mengetahui apakah di dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Gns telah memenuhi rasa keadilan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan secara Teoritis  

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam 

rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap 

anak. 

b. Kegunaan secara Praktis  

Kegunaan secara praktis ini adalah diharapkan bagi penulis untuk dapat 

memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan sekalian dalam memperdalam 

ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan penjelasan atau masukan 

tentang apa yang seharusnya didapat pada pelaku tindak pidana khususnya 

pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadapa anak.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep–konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
18

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide 

kedilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi 

penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide–ide. 

                                                           
18

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. Hal 103 
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Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang 

berdasarkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:  

“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 ddengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 5 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah)” 

 

Selanjutnya dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan: 

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa 

melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 

kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 

dikawin.” 

 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

barang siapa yang melakukannya.
19

Suatu perbuatan yang melanggar aturan 

hukum dapat dipidana, apabila sudah bisa dinyatakan salah apa yang diartikan 

salah adalah suatu pengertian psychologisch yang berarti adanya hubungan batin 

orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga 

perbuatan itu alpa. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang 

adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan 

tersebut.Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus 

dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia 

lakukan.
20

 

                                                           
19

 Moeljatno, Perbuatan Pidana, Op.Cit . hal.11 
20

 Soeharto RM, Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika.1996. hal. 5 
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Pertanggungajawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang 

melakukam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas 

hukum yang tidak tertulis „tiada pidana tanpa kesalahan‟.
21

 Kesalahan adalah 

dapat dicelanaya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat 

sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.
22

 

 

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan 

perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu 

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk 

mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus 

menghindri perbuatan demikian.
23

 

 

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur 

kesalahan sebagai berikut: 

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, 

b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan atau kealpaan, 

c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alas an 

pemaaf.
24

 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana 

                                                           
21

 DR. Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan,Op.Cit., hal22 
22

 Roeslan Shaleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 

1983. Hal. 77 
23

 Moeljatno, Op.cit, hal.169 
24

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Lampung: Unila, 2009. Hal.95 
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pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana 

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “Kesepakatan Menolak” suatu 

perbuatan tertentu.
25

 

 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi rumusan sebagai berikut: 

a. Mampu Bertanggungjawab 

b. Kesalahan 

c. Tidak ada Alasan Pemaaf.
26

 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga 

unsur pokok, yaitu: 

1. Unsur perbuatan 

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbutan orang ini adalah titik 

penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.
27

 

2. Unsur orang atau pelaku 

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka 

hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak 

pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat 

dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada 

suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman. 

 

 

                                                           
25

 Chairul Huda, Op.Cit, hlm.68 
26

 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education. 2012, hlm. 75 
27

 Sudarto, Hukum Pidana, Semarang:Fak.Hukum UNDIP, 1997,. Hal.64 
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3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.
28

 

 

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakkan 

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum 

adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam pelecehan seksual atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

Bentuk upaya penegakkan hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

 

a. Teori kepastian hukum 

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk 

kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang mengaturnya. 

b. Teori kemanfaatan 

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu 

persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan 

hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma 

dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 

maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim 

dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi ataupun 

                                                           
28

 Sodarto,Op.Cit,. hal.9 
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tidak dijatuhi sanksi maksimum kepada terdakwa agar tidak mengulangi 

perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri. 

c. Teori keadilan 

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum sorang hakim juga 

harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret 

dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya 

semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur 

atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan 

hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan 

sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih 

diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. 

 

2. Kerangka konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu.
29

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya.
30

 

b. Pertanggungjawaban Pidanadiartikan sebagai diteruskannnya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada 

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Perbuatan 

                                                           
29

Dellyana, Shant. 1998 ,Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty . hlm.21 
30

http://kbbi.web.id/analisis kamis 3 Desember 2015, 21:15  

http://kbbi.web.id/analisis%20kamis%203%20Desember%202015
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yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan kepada si 

pembuatnya, artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian 

diteruskan kepada si terdakwa.
31

 Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana 

adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 

c. Pelaku Tindak Pidana adalah orang sebagai subjek hukum yang melakukan 

sebuah tindak pidana atau melanggar segala peraturan hukum, yang 

mengikatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu 

akibat berupa pidana.
32

 

d. Pengertian Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral 

dan atau hukum yang berlaku melanggar dari pendapat tersebut, berarti 

pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan 

seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki 

terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral 

dan dilarang menurut hukum yang berlaku. 

e. Anakadalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
33

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

                                                           
31

 Roeslan Saleh , 1981 , Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab . Aksara Baru .Jakarta . 

hal 80 
32

  Andi Hamzah. 1999. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 62 
33

 UU No 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak  
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I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum 

dari pokok bahasan yang memuat tinjaua umum mengenai pengertian Tindak 

Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana , pengertian Pencabulan dan Unsur-unsur 

Tindak Pidana Pencabulan, Pertanggungjawaban Pidana, Dasar Pertimbangan 

Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dan yang terakhir Putusan Pengadilan. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan 

masalah , sumber data , metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis 

data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan tindak 

pidana pencabulan terhadap anak (Studi Putusan PN Nomor: 18/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Gns) dan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara 

pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak (Studi Putusan PN Nomor: 

18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns). 
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V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah 

dibahas.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana Pencabulan Anak 

 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata 

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : 

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”  

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik strafbaar feit memuat beberapa unsur 

yakni: 

1. Suatu perbuatan manusia , 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 

dan 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
34

 

 

Istilah terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq 

Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang 

tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

                                                           
34

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana ,edisi revisi cet , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2012 ,hlm 48 
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Undang-undang tindak Pidana Narkotika dan Undang-undang Tindak Pidana 

Ponografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Ponografi. Tindak pidana 

menunjukkan pengertian gerakgerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat ,akan 

tetapi dengan tidak berbuatnya dia , dia telah melakukan tindak pidana . 

 

Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit  itu adalah kelakuan yang diancam 

dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
35

Sedangkan Van Hamel 

mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan 

dalam undang-undang, besifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan.
36

Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian 

tindak pidana. Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana 

adalah perbuata manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, 

bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
37

 Dalam hal ini sekalpun tidak 

menggunakan istilah keslahan, namun dapat dicela umumnya telah dipahami 

sebagai makna kesalahan. 

 

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga 

umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi 

sekarang. Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu 
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perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan 

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
38

 

 

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dimana 

pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan 

sesuatu yang sebenernya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif 

(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
39

 

 

Setelah mengetahui definisi dan pengertian tentang tindak pidana di atas, bahwa 

unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian 

perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika dikatakan 

bahwa perbuatan pidana adalah perbuata yang dilarang dan diancam dengan 

pidana barangsiapa yang melakukannya
40

, maka unsur-unsur tindak pidana 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Unsur Objektif 

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur–unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan, yaitu dalam keadaan–keadaan di mana tindakan–tindakan si pelaku itu 

harus dilakukan: 

1) Sifat melanggar hukum  

2) Kualitas dari si pelaku  

3) Kausalitas  

                                                           
38
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Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan 

sebagai akibat. 

 

b. Unsur subjektif  

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan 

dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di 

dalam hatinya.Unsur ini terdiri dari : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2) Maksud pada percobaan , seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

3) Macam–macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan–kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, 

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
41

 

 

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang 

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan 

perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 

Sembilan tahun. 

 

Adapun pengertian pencabulan adalah segala macam bentuk perilaku atau wujud 

perbuatan yang memiliki muatan seksual, baik yang dilakukan pada diri sendiri 

maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat 
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kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
42

 

Menurut Lamintang, Tindak Pidana pencabulan dengan menyalahgunakan yang 

timbul dari suatu keadaan adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki 

hubungan keluarga, kepada seseorang yang bermotif untuk menjadikannya 

sebagai objek kepuasan seksual dengan cara menggunakan suatu keadaan atau 

dengan penyesatan, yaitu dengan menggerakkan seseorang yang belum dewasa 

dan berkelakuan baik untuk melakukan cabul.
43

 

 

Adapun mengenai kasus  tindak pidana pencabulan, juga mempunyai beberapa 

unsur baik unsur objektif maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam 

 pasal 287 dan 290 KUHP. 

1. Pasal 287 KUHP ayat (1),yang bunyinya: 

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinannya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 

lima belas tahun, atau  umurnya tidak jelas, atau ia belum waktunya untuk 

dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
44

 

2. Pasal 290 KUHP ayat (2) 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara barang 

siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau 

sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum liba belas tahun atau kalau 

umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”. 
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Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat  dirincikan unsur - unsur sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur Objektif; 

1) Perbuatannya: bersetubuh  

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana 

persetubuhan  terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila 

 perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah 

dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang 

telah dikemukan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan pasal 

287 KUHP adalah apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi 

yakni apabila  kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si 

perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan 

kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di 

atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang 

sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.
45

 

2) Objek: perempuan diluar kawin. 

3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas waktunya 

dikawin. 

b. Unsur Subjektif 

Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh pasal287 KUHP 

ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu:”barang siapa”. Yang 

dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal 287 KUHP bukanlah 

  ditujukan kepada semua orang, tetapi  hanya untuk orang yang berjenis 

kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan 
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tidak termasuk dalam pengertian “barang siapa”. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan bunyi pasal 287 itu sendiri yaitu: 

” Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 

tahun.........” 

Jadi tidaklah mungkin “barang siapa” tersebut ditujukan kepada orang yang 

berjenis kelamin perempuan. 

 

Adapun yang dimaksud dengan Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih didalam kandungan. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik 

buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak 

saat ini.
46

 Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki cirri yang 

khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan 

kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang 

cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, 

pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya 

sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.
47

 

 

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak 

nakal adalah: 

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 

menurut perundang-undangan maupun menururt peraturan hukum lain yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki 

kondisi kejiwaan yang stabil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, 

agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu 

ketertiban umum. Hal ini belum dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang 

ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku 

belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.  

 

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan 

anak, yaitu:
48

 

1. Faktor lingkungan 

2. Faktor ekonomi / social 

3. Faktor psikologis 

 

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, secara umum dapat dikelompokkan dalam 

4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain
49

: 

1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Sursival) yaitu hak-hak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk 

memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 

2. Hak terhadap perlindungan (Protection Right) yaitu hak-hak dalam konvensi 

hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan 

dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak 

pengungsi. 
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3. Hak untuk tumbuh kembang (Development Right) yaitu hak-hak anak dalam 

konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan 

nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi 

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak. 

4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Right) yaitu hak-hak anak yang 

meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang 

mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak 

mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan 

pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.
50

 

 

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan 

secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan 

tindakankuratif.
51

 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan 

anak, berupa: 

a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampong-kampung miskin, 

c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki 

tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup, 

d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja 

e. Membentuk kesejahteraan anak-anak, 

f. Mengadakan pantai asuhan, dan lain sebagainya 
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2. Tindakan Hukuman  

Tindakan hukuman bagi remaja delikuen antara lain berupa: menghukum mereka 

sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil bisa menggugah 

berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri. 

 

3. Tindakan Kuratif  

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. 

Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa: 

a) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan, 

b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh 

dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan 

rohani yang sehat bagi anak-anak remaja, 

c) Memindahkan anak-anak nakal kesekolah yang lebih baik, atau ke tengah 

lingkungan social yang baik, 

d) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin dan lain 

sebagainya. 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana  

 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu 

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.  Untuk adanya pertanggungjawaban 

pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini 

berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu 

tindak pidana.  
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Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga 

denganteorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemindanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorng 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak.
52

 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu 

adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang.
53

 

 

Pertanggungajawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif 

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat 

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana 

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika 

ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan 

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana.
54

 

 

Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep 

sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan 

dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu 
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perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu 

jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not 

make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.  Berdasar asas 

tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, 

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (actus reus), dan 

ada sikap batin jahat/tersela (mens rea).
55

 

 

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. 

Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu 

hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zander 

schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum 

pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema 

dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.
56

 

 

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. 

Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu 

hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zander 

schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum 

pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema 

dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.
57

 

 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah 

melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan,”orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan 
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pidana.
58

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.  

 

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup 

lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada 

karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu 

bertanggungjawab, kecuali jika 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 

bertanggungjawabtidak berhenti,sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak 

dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada keslahan. Dalam 

KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 

yang berbunyi : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 

terganggu karena cacat , tidak dipidana”.
59

 

 

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang 

pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak 

pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si 

pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus 

sesuai dengan proses yang ada, yaitu system peradilan pidana berdasarkan KUHP.  
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C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

 

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai 

konteks hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia. Dalam 

pemeriksaan di sidng pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi 

kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk 

bertanya pada saksi-saksi begitu pula penuntut umum. Tugas utama hakim adalah 

mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan 

memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 

sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang, 

semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya 

hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan. 

 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan 

menggunakan teori-teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam system hukum 

Eropa Kontinental yaitu: 

 

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  

 

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yag dendam baik masyarakat sendiri 

maupun pihak yang merugikan atau menjadi korban. Menururt Andi Hamzah, 

teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa terpengaruhnya 

jaman modern.
60

 Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak 

untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang 

bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman 
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yang dijatuhkan kepadanya.
61

 Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama 

pendekatan absolute adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, 

dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 

sendiri.
62

 

 

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri-ciri yang terdapat di dalam teori 

ini adalah
63

: 

a. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembalasan  

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana 

untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. 

e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk 

memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat. 

 

2. Teori Relatif 

 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya 

setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) 

dari kemungkinan mengulang kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah 

masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan 

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana 

maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka 
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menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat.
64

 Teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan 

untuk sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pemidanaan pada 

teori ini adalah agar orang tersebut dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna 

bagi masyarakat.Menurut Muladi dan Barda Nawawi, ciri-ciri yang terdapat di 

dalam teori relative ini adalah
65

: 

a. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan (prevention). 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat. 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana. 

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan. 

e.  Pidana melihat kedepan(bersifat prospektif), Pidana dapat mengandung unsur 

pencelanaan tetapi baik unsure pencelaan maupun unsure pembalasan tidak 

dapat diterima apabila tidak membantu kejahatan untuk kepentingan 

masyarakat. 

 

3. Teori Gabungan 

 

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang 

terdapat didalam teori absolute dan teori relative. Disamping mengakui bahwa 

penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 
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dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.
66

 

Munculnya teori ini pada dasarnya merupakan responden terhadap kritik yang 

dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relative. 

Adapun konsep yang memperdalam perkara tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh anak terhadap anak ini adalah konsep keadilan. Seorang hakim 

harus menegakkan sistem keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut 

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebelah.
67

 Adil terutama mengandung arti bahwa suatu 

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak 

subjektif apalagi sewenang-wenang.
68

 

 

Keadilan pada dasarnya adalah abstrak hanya bisa dirasakan dengan akal dan 

pikiran serta rasionalisme dari setiap individu dan masyarakat. Keadilan adalah 

suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum 

tentu adil bagi yang lainnya.
69

 

 

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan social mengandung suatu makna bahwa 

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus adil, yaitu 

adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil 

terhadap masyarakat bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya serta adil 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa teori tentang keadilan, yaitu: 
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1. Teori Hans Kelsen 

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan 

dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia 

menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative 

dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”. 

 

2. Teori Aristoteles 

Menurutnya keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi 

haknya. Selanjutnya membagi keadilan menjadi dua bentuk, yang pertama 

keadilan distributive adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-

undang. Dan yang kedua adalah keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin 

mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. 

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan 

kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan dan dengan 

cara mengganti rugi dan miliknya yang hilang. 

 

3. Teori Thomas Aquinas 

Membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. 

Keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan kedalam peraturan perundang-

undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan 

khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Keadilan 

khusus ini dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan komulatif, 

keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditetapkan pada 

lapangan hukum publik. Keadilan komulatif adalah keadilan yang . sedangkan 
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keadilan vindikatif adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi 

dalam tindak pidana. 

 

4. Teori Thomas Hobbes 

Keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oeh penguasa. Pandangan ini 

mengandung konsekuensi norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk 

menilai baik-buruk, adil-tidak adil. Sebagai legitimasi penguasa, Hobbes 

mengeluarkan teori kontrak social yang menyatakan bahwa masyarakat telah 

melakukan kesepakatan/kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya kepada 

penguasa. 

 

5. Teori Immanuel Kant 

Dengan konsepnya keadilan kontraktual. Ia berpandangan bahwa dasar 

pembentukan hukum disebabkan oleh rawannya hak pribadi untuk dilanggar. 

Namun bedanya, jika menurut Hobbes yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. 

Prinsip keadilan Kant ini dapat dirumuskan bahwa seorang bebas untuk 

berekspresi dan melakukan tindaka apapun, asalkan tidak mengganggu hak orang 

lain. 

 

6. Teori Keadilan Retributif 

Peraturan penegakkan hukum di Indonesia masih mengedepankan keadilan 

retribusi yaitu suatu keadilan yang mengedepankan pembalasan dengan 

menerapkan sanksi pidana kepada pelakunya sehingga seringkali teori keadilan 

retributive ini tidak memperhatikan hak-hak pelaku. Teori keadilan retributive 

juga sangat dekat dengan teori tujuan yang lebih akurat. 
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Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-

nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi: 

1. Keadilan distribute, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap 

warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam 

bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta 

kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. 

2. Keadilan legal (keadilan bertaat0, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga 

Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-udangan yang 

berlaku dalam Negara, dan 

3. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan 

lainnya secara timbal balik.
70

 

 

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang 

merupakan pengejawantahan dari: 

1. Fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran), 

2. Balance 9keseimbangan), 

3. Temperance (pertengahan, ,menahan diri) dan 

4. Straightforwardness (kejujuran).
71

 

 

Pertimbangan hakim ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara , dalam dirinya 

berlangsung sesuatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya 

mengenal hal-hal sebagai berikut : 
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1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya . 

2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana. 

3. Keputusan mengenai pemidanaannya, yaitu terdakwa memang dapat 

dipidana. 

 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana 

serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian 

dalam sidang pengadilan, setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah 

terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan 

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. 

 

Isi Keputusan Pengadilan  

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan: 

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 

 

Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman , yaitu : 

a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 

putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-
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peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

dasar untuk mengadili . 

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang 

memutuskan dan panitera yang ikut bersidang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisinya.
72

Dalam 

membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan 

melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu: 

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakuan dengan cara mengkaji dan 

mempelajari  bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.
73

 

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi-  informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna 

mendapatkan fakta-fakta yang ada  hubungannya dengan masalah yang 

dibahas.
74
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
75

 Data 

merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber da jenis data yang 

digunakan dalam penelitian adalah: 

 

1. Data Primer 

 

Data Primer adalah secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data 

yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya 

berkaitan dengan pokok-pokok penelitian
76

 dengan cara melakukan wawancara 

dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen pada Fakultas 

Hukum bagian Pidana untuk mendapatkan data mengenai Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap 

Anak. 

 

2. Data Sekunder 

 

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitia ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer bersumber dari: 
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1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

2) UU Nomor 35 Tahun 2014 perbaharuan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindugan Anak 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4) Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih 

5) Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

 

b. Bahan hukum sekunder 

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa 

serta memahami permasalahan dalam penelitian, seperti teori atau pendapat para 

ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literature buku-buku hukum 

serta dokumen-dokumen yang behubungan dengan masalah penelitian. 

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik 

mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui 

secara jelas tentang suatu informasi.
77

 Penentuan narasumberdalam penelitian ini 

adalah: 
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a) Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih    1 orang 

b) Kasubsi BKA Bapas Metro      1 orang 

c) Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung     2 orang+ 

Jumlah responden penelitian adalah      4 orang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam rangka untuk pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan 

disesuaikan dengan sumber data, baik primer maupun data sekunder dengan 

menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mencatat, mengutip dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan, 

buku-buku media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan secara tertulis . 

 

2. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses 

melalui pengolahan data peninjau data dengan: 
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1. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

2. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu paa 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci
78

 yang kemudian 

diinterpretasi untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap 

Anak (Studi Putusan PN Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns ). Sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis 

tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus yang 

didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum, dan selanjutnya dari berbagai 

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 
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V.  PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana anak melakukan pencabulan dalam Putusan PN 

NNomor: 18/Pid.Su`1s-Anak/2015/PN.Gns terdakwa Ahmad Rizal Efendi 

dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan pidanayag tercantum dalam 

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, tidak ada alasan yang menghapuskan pidana dan mampu 

bertanggungjawab (sehat rohani dan jasmani). Terdakwa tidak harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena umurnya 14 tahun dan 

adanya maaf dari pihak korban (Restorative Justice). Dalam menjatuhkan 

putusan hakim memperhatikan terdakwa yang masih anak, latar belakang 

terjadinya tindak pidana,nilai keadilan, Undang-Undang Anak dan saran dari 

Balai Pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan 

dikembalikan kepada kedua orang tua agar anak dapat dibimbing dengan 

semestinya. 

2. Putusan PN putusan nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gnsputusan nomor: 

18/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gns, hakim dalam memberikan hukuman tindakan 
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kepada terdakwa Ahmad Rizal Efendi dikembalikan kepada kedua orang tua 

sudah memenuhi rasa keadilan, karena telah adanya perdamaian dijelaskan 

didalam Pasal angka (6) UU RI Nomor 11 Tahun 2012. Pelaku tidak 

ditangkap,ditahan dan dipenjara melainkan dikembalikan kepada kedua orang 

tua sesuai sistem Ultimum Remedium. 

 

B. Saran 

Saran yang diberikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas adalah: 

1. Agar anak tersebut terhindar dari perbuatan pidana atau kenalan, maka 

diperlukannya peran ekstra dari keluarga. 

2. Agar hakim anak dalam memberikan suatu putusan pidana, harus 

memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan hanya 

pada si korban saja tetapi juga pada pelaku, masyarakat, para pembuat undang-

undang dan aparatur penegak hukum. 
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