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ABSTRAK 
 

 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA 

DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP 

ANAK  

(Studi Putusan Nomor: 2060/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Brt) 
 

Oleh 

MUHAMAD ALKADRIE 
 

Perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa dimana hal 

tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan 

memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur 

seperti kasus pada putusan Pengadilan No.2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. yang terjadi 

di Jakarta Barat, dengan kejadian melibatkan persetubuhan anak dibawah umur 

dengan pelaku tindak pidana orang dewasa menurut undang undang sehingga dalam 

penyelesaiannya menggunakan Undang-undang perlindungan anak dan Kitap 

Undang-Undang Hukum Pidana dimana pelaku dijerat dengan pasal melakukan 

kekerasaan atau ancaman kekerasaan untuk anak dibawah umur melakukan 

persetubuhan,dengannya perumusan masalah : Bagaimanakah Pertanggung jawaban 

pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah 

umur. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan akademisi hukum 

Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka 

dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan simpulan 

dilakukan dengan metode induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana 

yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur menunjukkan bahwa: a) 

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt adalah 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 200.000.000 (Dua 

Ratus Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara. 
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Terdakwa Rastani alias Bule terdakwa terbukti dan Terdakwa sudah dianggap mampu 

bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, karena sudah 

memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yaitu perbuatan terdakwa telah 

mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh undang-

undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut 

mampu dipertanggungjawabkan. b) Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara Nomor: 

No.2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt adalah telah terpenuhinya unsur-unsur yang 

terdapat dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, unsur tersebut yaitu unsur setiap orang, unsur melakukan 

kekerasaan atau ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan, unsur 

kekerasaan, unsur melakukan persetubuhan denganya atau orang lain.  

 

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai permasalahan yang sedang dibahas 

pertanggung jawaban pidana orang yang melakukan persetubuhan dengan anak 

dibawah umur antara lain : a) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak, hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi 

hukuman yang lebih maksimal lagi karena tindak pidana perkosaan terhadap anak 

merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan berat yang didalamnya terdapat bentuk 

pelecehan terhadap kaum perempuan terutama anak-anak, serta cara perbuatannya 

menggunakan kekerasan atau ancaman baik secara fisik atau secara mental. Dan 

mengakibatkan trauma yang mendalam serta rusaknya masa depan sang anak, karena 

anak juga merupakan generasi muda penerus bangsa. b) Jaksa haruslah lebih cermat 

dalam menyusun dakwaan, demikian pula Hakim diharapkan lebih cermat dalam 

memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan.  

 

 

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Persetubuhan, Anak. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia merupakan makhluk sosial (homo socius). Manusia membutuhkan 

manusia lainnya untuk hidup. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki 

berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kepentingan dan kebutuhan 

setiap manusia tidak mutlak sama antara satu sama lain. Dalam rangka memenuhi 

kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang terjadi benturan atau 

pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. 

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan 

mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat 

perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi 

kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.
1
  

 

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat 

dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman 

ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. 

Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang 

kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap 

                                                 
1
 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hlm. 209. 
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jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan 

nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.
2
 

 

Menurut Van Hamel, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, 

karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan pemerintah, dengan 

sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan, yang memerlukan 

pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat 

menerapkannya.
3
 Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum 

publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para 

individu dengan masyarakat atau negaranya dan dijalankan demi kepentingan 

masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar 

memerlukannya. 

 

Peranan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Secara 

konkret, tujuan pembentukan hukum pidana terdiri atas dua hal, yaitu: 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan 

yang tidak baik 

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak 

baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 

lingkungannya
4
 

 

Tingkat kriminalitas terkait kejahatan dan pelanggaran semakin meningkat dengan 

pola dan struktur yang selalu berkembang mengikuti perjalanan zaman. Dampak 

                                                 
2
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 2. 

 

3
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4 

4
 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, Pengantar Hukum Indonesia ( Buku ajar Fakultas 

Hukum UNHAS, 2007), hlm. 62. 
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negatifnya pun bukan hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak, baik 

sebagai pelaku maupun sebagai Korban tindak pidana. 

 

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak 

memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa 

pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus 

diemban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab 

tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal 

Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan 

mental dan sosial anak. 

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.
5
 Perlindungan 

ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian 

terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum.  

 

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau 

wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak.
6
 Pihak-pihak tersebut memerlukan kordinasi dan partisipasi 

                                                 
5
 Maidin Gultom, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia(Bandung : Refika Aditama,2010), hlm. 33. 
6
 Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. 
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aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, termasuk kesejahteraan 

anak. Hal ini menimbulkan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak. Peranan ini membawa manfaat dalam rangka mencegah ketidakseimbangan 

usaha-usaha perlindungan anak secara utuh.  

 

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan 

anak diatur dalam Undang–Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Perubahan Atas Undang–Undang  Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : 

a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung 

jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, 

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan 

kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21)  

b. Negara , pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung 

jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersedian sumber daya 

manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22) 

c. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap anak (Pasal 23 ayat 1)  

d. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk 

mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia 

dan tingkat kecerdasaan anak (Pasal 24). 
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Pada tanggal 20 November 1959, Deklarasi tentang hak-hak anak telah disahkan 

dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai implementasi 

dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan perlindungan 

anak melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak.  

 

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga dituangkan secara terbatas dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak 

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang–Undang  Nomor 35 Tahun 

2012. 

 

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasaan 

adalah mempergunakan tenaga atau kekuataan jasmani tidak kecil secara yang 

tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 

menyepak, menendang.
7
 Sedangkan pengertian kekerasaan sebagaimana diatur 

dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan 

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 

1 Ayat (15a) pengertian kekerasaan adalah setiap perbuataan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 

dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuataan, 

                                                 
7
 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia,1995), hlm. 98.
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pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

 

Hal ini diatur lebih khusus lagi dalam Undang–Undang  Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81 

Ayat 1 disebutkan secara limitatif bahwa:  

“Setiap orang yang melanggar ketentuan 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 Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)”.
8
 

 

Di dalam Perpu No 1 Tahun 2016 menyatakan hukuman mati, hukuman seumuru 

hidup atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun , pengumuman 

kepada publik identitas pelaku dan pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 

tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok. Salah satu contoh kasus tindak 

pidana memaksa anak melakukan persetubuhan  yang Penulis kaji dalam skripsi 

ini  terjadi di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Petamburan III Jakarta Barat 

(wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Modusnya memenuhi hawa 

nafsu belaka mengingat status terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.  

 

Pelaku dianggap melakukan pemaksaan terhadap korban sehingga Korban tidak 

berdaya dengan cara terdakwa memegang tangan saksi tetapi saksi tidak 

mempunyai daya karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi, dan hakim dalam 

putusannya menyatakan kasus tersebut menyangkut tindak  pidana  dengan 

                                                 
8
 Undang  - Undang   Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
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kekerasan memaksa  anak  untuk melakukan persetubuhan dengannya. Hakim 

telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan terdakwa dengan 

pidana 8 Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Analisis terhadap 

dasar pertimbangan hakim inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji 

 

Pengambilan  keputusan  oleh  hakim  telah  diatur  dalam  suatu mekasnisme  

tertentu.  Fakta-fakta  persidangan  sangat  penting  dalam mencari kebenaran 

materiil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim yang ditambah dengan 

keyakinannya harus membuat suatu pertimbangan untuk menciptakan putusan 

sesuai yang diyakini. 

Perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam 

memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan. Pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang 

memuat syarat-syarat pemidanaan. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial 

dalam hal ini.. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian 

tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak dengan judul penelitian : 

“Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Dengan 

Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan 

Perkara Nomor : 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. ) 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut di atas dan untuk 

membatasi kajian dalam penelitian ini, maka Penulis mengidentifikasi beberapa 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt ?  

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan 

pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara no : 

2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt.) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang 

dibatasi pada kajian mengenai Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak 

Pidana Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak ( Studi Kasus 

Putusan Perkara Nomor : 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. ), Bagaimana 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt 

dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan 

pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 

2016/2017. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat Nomor 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut  

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

      Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu 

Hukum Pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan 

penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak dalam putusan peradilan pidana. 

b. Kegunaan praktis 

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: Sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, 

Kejaksaan dan Kehakiman), khususnya mengenai penerapan hukum 

pidana materil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 

putusan peradilan dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

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
9
 

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kedilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.  

 

Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah 

a. Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang 

berdasarkan pada Pasal 76D  Undang- Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: 

“Setiap orang dilarang  melakukan kekerasaan atau ancaman kekerasaan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

 

Selanjutnya dalam Pasal 81 Ayat 1 yang menyatakan: 

“setiap orang yang melanggar ketentuan 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 Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah)..” 

 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103 
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barang  siapa  yang  melakukannya.
10

 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.
11

 

 

Pertanggungajawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang 

melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas 

hukum yang tidak tertulis Kesalahan„tiada adalah pidana dapat dicelanaya 

pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat 

berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut
12

.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
13

 

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

                                                 
10

 Moeljatno, Perbuatan Pidana, Op.Cit . hlm.11 
 

11
 Soeharto RM, Hukum Pidana Materiil, Jakarta: Sinar Grafika.1996. hlm. 5 

 

12
 Roeslan Shaleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, 

Jakarta: Aksara Baru, 1983. hlm. 77 
 

13
 Moeljatno, Op.cit, hlm.169 
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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 alasan 

pemaaf
14

 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana 

pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana 

untuk bereaksi terhadap pelanggaran  perbuatan tertentu
15

 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi rumusan sebagai berikut: 

a. Mampu Bertanggung jawab  

b. Kesalahan 

c. Tidak ada Alasan Pemaaf
16

 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga 

unsur pokok, yaitu: 

1. Unsur perbuatan  

                                                 
14

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Lampung: Unila, 2009. hlm.95 
 

15
 Chairul Huda, Op.Cit, hlm.68 

 

16
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education. 2012, hlm. 
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Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbutan orang ini adalah titik 

penghubung dan dasar untuk pemberian pidana
17

 

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.  

3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku  

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.
18

 

 

b. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut Bunadi Hidayat, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan yaitu yang bersifat yuridis dan non 

yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. 

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan jaksa penuntut umum, 

tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan 

pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Di samping pertimbangan 

yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan 

                                                 
17

 Sudarto, Hukum Pidana, Semarang:Fak.Hukum UNDIP, 1997,. hlm.64 
 

18
 Sudarto,Op.Cit,. hlm.9 
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yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk 

menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa 

ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, 

kriminologis dan filosofis
19

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 

(tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:  

1) Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian  

2) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu 

merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan 

dapat dipidana, dan akhirnya  

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.
20

 

 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh 

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Teori Keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti 

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentngan 

terdakwa dan kepentingan korban. 

                                                 
19

 Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung. Alumni. 2009. hlm. 93. 
20

 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT Citra Aditya 

Bakti. 2002. hlm. 21 
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2) Teori Pendekatan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan 

semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh 

semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi 

dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 
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5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai rasa hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 

para pihak yang berperkara. 

6) Teori Kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek 

ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsanya
21

 

 

2. Konseptual  

 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu.
22

 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

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

                                                 
21

 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar 

Grafika, 2010. hlm. 103 
23

Dellyana, Shant. 1998 ,Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty . hlm.21  
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a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

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

sebagainya
23

 

b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini
24

 

c. Perkara adalah merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat public 

dan sengketa itu diselesaikan oleh Negara sebagai wakil dari public.
25

 

d. Kekerasaan adalah setiap perbuataan terhadap anak yang berakibat timbulnya 

kesengsasaraan atau penderitaan secara fisik, pskis, seksual, dan/atau 

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuataan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
26

 

e. Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan 

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-

laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air 

mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 februari 1912
27

 

f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan
28

 

                                                 
23

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 32 
24

 Pasal 1 Butir (11) KUHAP 
25

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
26

 Pasal 1 butir 15a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak 
27

 R.Soesilo, Op.Cit.hlm.209 
28

 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk  mempermudah  dan  memahami  skripsi  ini  secara  keseluruhan,  maka 

sistematika penulisannya sebagai berikut : 

 

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 tinjauan umum mengenai pengertian Tindak 

Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana , pengertian Persetubuhan terhadap anak, 

Pertanggungjawaban Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

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 tindak pidana persetubuhan 
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terhadap anak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum 

bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana dalam putusan 

Nomor 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt 

 

V. PENUTUP 

Merupakan Bab Penutup dari penulisan Skrpsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berupa simpulan dan saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 

 

1. Defenisi Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 

dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
29

 Tindak pidana 

atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, 

diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang 

dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan.
30

.  

 

Menurut Simons, strafbaarfeit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan 

dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan 

yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus 

(sengaja) dan culpa lata (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons 

                                                 
29

 Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 18. 
30

 Mustafa Bola, Judhariksawan, Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum (Makassar : 
Fakultas Hukum Universitas Hasananuddin, 2004), hlm. 17. 
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mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi 

perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana 

(criminal liability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan 

kemampuan bertanggung jawab.
31

  

 

Berbagai istilah yang digunakan oleh para pakar tersebut, tidak mengikat 

sepanjang tidak mengubah makna strafbaarfeit. Hal ini dikarenakan maksud dari 

istilah-istilah tersebut mengarah ke defenisi straafbaarfeit. Tujuan 

menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk 

mengalihkannya ke tata bahasa Indonesia yang baku dan memiliki konsep yang 

jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pemakaiannya. 

 

Menurut Pompe, pengertian strafbaarfeit dibedakan dalam dua macam, yaitu 

a. Definisi menurut teori, strafbarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, 

yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat;  

b. Definisi menurut hukum positif, strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang 

dirumuskan oleh peraturan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan 

yang dapat dikenai tindakan hukum.  

 

Menurutnya, penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan 

tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana.
32

 Terkait dengan penguraian 

unsur-unsur tindak pidana, terdapat dua perbedaan pandangan. Pandangan 

                                                 
31

 Zainal Abidin Farid, Op. Cit., hlm. 224. 
 

32
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm 53. 
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pertama disebut sebagai pandangan monoistik. Penganutnya memandang bahwa 

dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, tidak ada pemisahan antara unsur-

unsur subjektif dengan unsur-unsur objektif atau dengan kata lain tidak ada 

pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan yang kedua disebut sebagai 

pandangan dualistik. Paham ini memandang perlunya ada pemisahan antara 

unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggunjawaban pidana. 

Namun, dalam praktik proses penanganan perkara pidana cenderung mengacuh 

pada pandangan dualistic. 

 

Fletcher mengatakan,wedistinguishbetween “characteristics of the act (wrongful, 

criminal) and characteristics of actor (insant, infant).” Dalam konteks ini perlu 

dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan 

karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan 

tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya 

yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya di antara tindak 

pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh 

lagi harus dapat dipisahkan.
33

 

 

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai 

penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika 

dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di 

mana celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi 

                                                 
33

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan ( Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006 ), hlm.15-16. 
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melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat 

tindak pidana.
34

 Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan 

saringan pengenaan pidana yaitu hanya dapa diterapkan terhadap mereka yang 

memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan hanyaa sebatas kesalahannya 

tersebut.  
35

 

 

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa berbagai 

konsekuensi. Konsekuensi hal ini bukan hanya dapat timbul dalam perumusan 

(tahap formulasi), tetapi juga penegakan (eksekusi) dan penerapan (aplikasi) 

hukum pidana. Tahap formulasi maksudnya adalah tahap ketika berbagai 

ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan 

dalam peraturan perundang-undangan. Tahap eksekusi adalah ketika jaksa selaku 

penuntut umum mendakwa dan menuntut Terdakwa di persidangan. Sedangkan 

tahap aplikasi, adalah ketika hakim melaksanakan tugasnya, memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara. Dengan kata lain, konsekuensi pemisahan 

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, akan timbul baik dalam 

pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam ketiga tahap 

atau fungsi ini sebenarnya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban 

pidana dapat membawa perubahan-perubahan yang sangat penting.
36

 

 

Perubahan-perubahan dengan adanya pemisahan antara tindak pidana dengan 

pertanggungjawaban pidana terlihat sangat jelas. Dikatakan demikian karena 

                                                 
34
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adanya perubahan yang terjadi dalam hukum pidana substantif membawa 

perubahan pula pada segi praktik. Segi praktik dalam hal ini melingkupi hukum 

acara pidana dan hukum formil yang terkait. 

 

Sehubungan dengan unsur-unsur tindak pidana, pandangan monoistis merupakan 

suatu pandangan yang melihat syarat untuk dapat dipidananya seseorang harus 

mencakup dua hal secara utuh, yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini 

memberikan konsep bahwa makna perbuatan yang dimaksudkan telah melingkupi 

tindak pidana yang dilakukan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan 

batasan seperti itu menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus 

dipenuhi unsur-unsur berikut : 

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun 

perbuatan negatif (tidak berbuat);  

2. Diancam dengan pidana;  

3. Melawan hukum;  

4. Dilakukan dengan kesalahan; dan  

5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
37

 

 

Pandangan dualistik membedakan antara perbuatan dengan pembuat dalam 

merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pemidanaan. Secara 

ringkas, syarat-syarat pemidanaan sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana 

menurut pandangan dualistik yaitu : 

1. Unsur-unsur tindak pidana (perbuatan/actus reus)  

a) Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana (peraturan 

perundang-undangan pidana);  

b) Bersifat melawan hukum; dan  

c) Tidak ada alasan pembenar.  

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (pembuat/mens rea)  

a) Mampu bertanggungjawab;  

b) Ada kesalahan (dolus atau culpa);  

                                                 
37
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c) Tidak ada alasan pemaaf. 
38

 

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 

diuraikan dalam perumusan dakwaan. Penguraian unsur-unsur tindak pidana 

merupakan suatu keharusan mutlak karena akan berpengaruh pada jelas tidaknya 

atau cocok tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak 

pidana yang diatur dalam undang-undang pidana 

 

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Tindak Pidana). 

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana 

bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward 

conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Perbuatan 

lahiriah tersebut dikenal sebagai actus reus. Dengan kata lain, actus reus 

adalah elemen luar (eksternal element).
39

 

 

Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu 

terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan yang tertentu yang ia 

wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi 

apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi 

sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan 
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39

 Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 50. 
 



26 

 

melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP.
40

 

 

Istilah perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini mencakup commission dan 

omission. Commission adalah apabila dilakukan perbuatan yang telah 

dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai perbuatan yang dilarang, 

maka dikenakan pidana. Ommission adalah apabila tidak melakukan perbuatan 

yang diharuskan oleh perundang-undangan pidana, maka dikenakan 

pidana.Baik commission maupun omission tersebut tentulah harus tertuang 

sebagai unsur dalam sebuah rumusan Pasal agar tidak terjadi benturan dengan 

asas legalitas. Namun, di samping commission dan omission, dikenal pula 

delicta commissionis per ommissionem commisa. 

 

Delicta commissionis per ommissionem commisa adalah delik omisi yang tidak 

murni. Contoh, penjaga wesel kereta api yang lalai menarik wesel hingga terjadi 

tubrukan kereta api.
41

 Untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana memenuhi unsur 

perbuatan, perbuatan tersebut harus memenuhi atau mencocoki rumusan tindak 

pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana. Apabila salah satu 

atau semua unsur yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tidak 

terpenuhi, maka unsur perbuatan dapat dikatakan tidak terbukti. 

 

b. Ada Sifat Melawan Hukum. 

Salah satu unsur tindak pidana yang merupakan kategori actus reus adalah 

sifat melawan hukum. 

                                                 
40

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung : Refika aditama, 2003), 
hlm.61. 
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Dalam hukum pidana, dikenal adanya beberapa pengertian melawan hukum, 

yaitu: 

1. Menurut   Simons,   melawan   hukum   diartikan   sebagai hak orang lain 

(hukum subjektif) , melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum 

administrasi Negara 

2. Menurut Noyon, melawan hukum art dengan hak orang lain” (hukum 

subjekti  

3. Menurut  Hoge  Raad  dengan  keputusannya  tanggal  18  Desember 1911 

W 9263, melawananpa huk wewenang” atau “tanpa hak”;  

4. Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN 

dalam rancangan KUHPN memberikan definisi  “bertentangan dengan 

hukum” artiny apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan 

masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang tidak patut dilakukan.
42

 

 

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan 

hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan 

melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni : 

1) Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) Menurut pendapat 

ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 

pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang 

bagi pendapat ini melawan hukum bearti melawan undang – undang sebab 

hukum adalah undang – undang  

2) Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) Menrut pendapat 

ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu 

bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
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bukan hanya undang-undang saja, tetapi juga meliputi hukum yang tidak 

tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di 

masyarakat.
43

 

 

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan 

pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur 

tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah 

tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut 

disebutkan dengan nyata-nyata. 
33

 Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari 

unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan 

sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Hal tersebut juga berdampak pada 

bunyi putusan. Dalam praktik umumnya jika tidak terbuktinya melawan hukum 

yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas 

(vrijspraak). Berbeda halnya jika melawan hukum tidak dirumuskan. Tidak 

terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum 

(ontslaag van alle rechtvevolging).
44

 

 

c. Tidak ada alasan pembenar 

Dalam KUHP tidak disebutkan secara limitatif mengenai alasan pembenar. 

Buku pertama dalam KUHP hanya menyebutkan mengenai alasan-alasan yang 

menghapuskan pidana. Alasan pembenar yang dimaksud di sini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Daya paksa Absolut. 

Daya paksa (overmacht) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. 

                                                 
43

 Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 53. 
 

44
 Chairul Huda, Op. Cit. hlm. 51. 

 



29 

 

Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang 

yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang 

memaksa.
45

 

2. Pembelaan terpaksa. 

istilah yang dipakai dalam pembelaan terpaksa oleh Belanda adalah 

noodweer yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu pembelaan terpaksa terdiri dari: 

a. Pembelaan itu bersifat terpaksa;  

b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, 

atau harta benda sendiri atau orang lain. 

c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat 

pada saat itu;  

d. Serangan itu melawan hukum.
46

 

 

3. Menjalankan ketentuan undang-undang; 

 

Pasal 50 KUHP menyatakan: 

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 

undang-undang, tidak dipidana.” 

Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah semua 

peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan 

untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan 

pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah. Menjalankan undang-
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undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang 

diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan atas atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.
47

 

 

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah. 

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan : 

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan 

yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum.” 

Menurut ketentuan Pasal ini, perintah itu disebabkan karena ada adanya 

hubungan hukum publik. Namun hubungan yang dimaksud tidaklah harus 

hubungan antara atasan dengan bawahan. Perintah itu karena jabatan. Jadi, 

antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum 

publik. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh 

Pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata 

dan bukanlah perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 

266). Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan 

secara langsung. 

Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) :”Barangsiapa umum bagi orang atau barang, 

atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan  diminta  pertolongan  oleh  penguasa  

umum  tetapi  menolaknya padahal mampu memberi  pertolongan  tersebut”
48

 

 

Masyarakat Indonesia asli tidak pernah mengenal disiplin bangkai, yang dikenal 

adalah disiplin gotong-royong yang berarti bahwa kalau seorang pejabat sudah 
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mau menjalankan suatu perintah jabatan maka hal itu lebih dahulu sudah diyakini 

atas kebenarannya, sehingga tanggungjawab atas perbuatannya tadi dia juga ikut 

menggotongnya Untuk  dapat  melepas  orang  yang  diperintah  dari  

tanggungjawab  atas perbuatannya, menurut ayat tersebut ada 2 (dua) syarat : 

 

1) Yang subjektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus mengira 

bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang 

mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Tentu 

saja kesimpulan ke arah ini harus berdasar atas fakta-fakta yang masuk 

akal. Sebab, meskipun Terdakwa mengatakan dia mengira bahwa 

perintah adalah sah, tetapi kalau hal itu dengan wajar tidak dapat 

disimpulkan dari fakta-fakta yang ada, maka di situ unsur dengan 

iktikad baik tidak ada. 

 

2) Kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal jika Terdakwa 

mengira bahwa perintah adalah sah, atau berwenang maka apa yang 

diperintahkan itu secara objektif, yaitu dalam kenyatannya, harus 

masuk dalam lingkungan pekerjaannya.
49

 

 

 

3. Pertanggungjawaban Pidana  

 

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, 

maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari 

pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat 

eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya 

kesalahan ada pula syarat internal Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak 

pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas 

suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur 

pertanggungjawaban pidana.
50
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Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus 

pidana tersebut.
51

 Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 

petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya 

yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu 

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat 

melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab 

maka hanya seseorang mampu bertanggungjawab yang dapat 

dipertanggungjawab-pidanakan.
52

 

  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 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. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
53

 

 

a. Mampu Bertanggung Jawab. 

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. 

Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan 

bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat. 
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Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi 

syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat 

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin 

pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang 

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu 

bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. 

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan 

bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum 

manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban 

pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.
54

 

 

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab 

mencakup : 

1. Keadaan jiwanya:  

a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;  

b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);  

c. Tidak terganggu karena terehut, hypnotisme, amarah yang 

meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 

melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 

nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang 

bersangkutan dalam keadaan sadar.  

 

2. Kemampuan jiwanya:  

a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;  

b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan 

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
55
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b. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah 

melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh 

hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
56

 

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur : 

1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);  

2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;  

3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang beruoa kesengajaan atau 

kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf.
57

 

 

c. Tidak ada alasan pemaaf. 

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. 

Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan 

(culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 

terdapat dalam KUHP adalah: 

 

1. Daya paksa relatif;  

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) 

KUHP;  

3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa 

mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.  
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B. Tinjauan Umum Terhadap Anak  

 

Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

anak. Namun, terkait pemberian defenisi anak terdapat perbedaan-perbedaan 

antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan 

yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini kriteria anak menurut beberapa 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  

Pasal 330 ayat (1) KUHPer memuat batas antara belum dewasa dengan 

telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin 

sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan;  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Dengan 

demikian apabila anak terkait dalam perkara pidana, hakim boleh 

memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan 

kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya dengan tidak 

dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan 

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.Ketentuan 

mengenai Pasal 46, dan 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku 

lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Perlindungan Anak; 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang   Undang 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang 

mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat 

(5) KUHAP memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang 

anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri 

sidang;  

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-

undang ini, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 

18 ( delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan. 

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini, anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin;  

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan  

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c undang-undang 

ini, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak negara dan anak sipil 

untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling 

tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Dalam Pasal 1 sub 5 undang-undang ini dinyatakan bahwa anak adalah 
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setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 

hal tersebut demi kepentingannya 

h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan;  

j. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan 

Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut ketentuan ini, 

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 

pernah kawin;  

k. Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

 

Berdasarkan hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat 

pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi 

disebut anak dan telah dewasa. ukuran seseorang untuk dikatakan dewasa bukan 

dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap 

melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus 

kekayaan sendiri.
58

 

 

Sementara menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada 

hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima 
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belas) tahun seperti yang tercakup dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 

53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 

tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih 

Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum 

bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak  

1. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP  

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa 

Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 

tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan 

isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. 

 

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan 

yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus 

masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai 

dengan Arrest Hoge Raad 5 februari 1912.
59

 

 

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa 

menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat 
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kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana 

cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan 

keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam 

perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan 

yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam 

alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan. 

 

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan 

yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki – laki harus 

masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
60

 

Selanjutnya dikatakan bahwa persetubuhan masuk pula dalam pengertian 

perbuatan cabul. Apabila telah dikatakan perbuatan cabul, maka telah melingkupi 

pula makna persetubuhan. Hanya saja persetubuhan dan perbuatan cabul disebut 

tersendiri dalam undang-undang. 

 

Persetubuhan memandang perbuatan meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan 

merangsang nafsu seks, dan sebagainya terhadap orang lain yang tidak terikat 

perkawinan merupakan satu kesatuan dengan peraduan alat kelamin laki-laki dan 

perempuan sebagaimana yang dilakukan untuk mendapatkan anak hingga 

keluarnya air mani.  

 

Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak (orang yang belum dewasa) diatur 

dalam beberapa pasal. Persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan 

sebagaimana Penulis uraikan sebelumnya. Anak yang dimaksud yakni 
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sebagaimana anak yang dimaksud dalam KUHP. Pasal pertama yang merumuskan 

persetubuhan terhadap anak yaitu 

 

Pasal 287 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut yaitu : 

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang 

diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum 

cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya 

untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 

Pasal tersebut   mensyaratkan   adanya   persetubuhan   dengan perempuan  yang  

bukan  isteri  pelaku.  Pelaku  harus  menyadari  bahwa umur perempuan yang 

disetubuhinya masih belum cukup 15 tahun, atau jika tidak  jelas  umurnya,  

pelaku  harus  dapat  menyangka  bahwa perempuan tersebut belum masanya 

untuk dikawini. 

  

Pasal 285 ayat menyatakan bahwa : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa perempuan 

yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa 

dengan hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun.” 

 

Selanjutnya dalam Pasal 289 menyatakan bahwa : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa seseorang 

melakukan atau membiarkan dilakukan pada diri nya perbuatan cabul, dihukum 

karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya 

Sembilan tahun .” 
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2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang–Undang  Perlindungan 

Anak 

 

Anak menurut Undang–Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU Perlindungan Anak 

diatur beberapa pasal terkait persetubuhan terhadap anak, termasuk persetubuhan. 

 

Pasal 76D  menyatakan bahwa : 

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa 

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 81ayat (1)  menyatakan bahwa : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan 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 Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)” 

 

Pasal 81 ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang, yang secara sadar 

dan memiliki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara 

kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa 

anak untuk melakukan persetubuhandengannya ataupun dengan orang lain. Unsur 

paksaan ini termasuk pula membuat pingsan atau tidak berdaya. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) diatur, bahwa : 

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap 
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orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

 

Pasal 81 ayat (2) merumuskan bahwa melakukan upaya-upaya atau cara-cara 

seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan juga dipidana. 

 

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  

 

1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 

praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini 

dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang 

terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim 

sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-

fakta yang terungkap tersebut. 

 

Pertimbangan yuridis mengacuh kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik 

peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem 

dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan 

berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban 

pidana. 

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, secara yuridis hakim senantiasa 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini 
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telah diatur secara limitatif dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut  

 

1) Hal-hal yang memberatkan pemidanaan  

a) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP)  

Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau 

pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa sehubungan 

dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau 

daya upaya yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah 

sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain 

itu, pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa apabila saat melakukan 

kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka 

hukumannya juga ditambah sepertiga.  

b) Pengulangan tindak pidana (recidive)  

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang 

melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu 

putusan hakim yang tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan 

suatu tindak pidana lagi.
61

 

c) Perbarengan (Concursus/Samenloop) Perbarengan yang dimaksud yaitu 

perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan tersebut 

merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri.  
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2) Hal-hal yang meringankan pemidanaan  

a) Percobaan (Poging)  

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah 

nyata niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak 

pidana, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak 

dari pelakunya. Pemidanaan percobaan dikurangi sepertiga dari pidana 

pokoknya. Mencoba untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.  

b). Pembantuan (medeplichtigheid)  

Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga 

dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu 

melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam 

perwujudan tindak pidana tersebut. membantu melakukan tindak pidana 

ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak 

pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.  

c). Belum cukup umur (minderjarig) 

belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak 

pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga 

hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana 

belum cukup 16 (enam belas) tahun. Namun, pengertian ini dinyatakan 

tidak berlaku setelah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang 

tersebut, yang dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
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(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini 

diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal 

pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Pertimbangan Sosiologis 

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut 

pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang 

mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi 

lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : 

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

 

Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum 

yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. 

Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan 

memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak tersing dari masyarakatnya. 
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Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara : 

1) Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat;  

2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai 

yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;  

3) Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku 

atau diterapkan; dan 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
62

 

 

 

3. Pertimbangan Philosofis  

Pertimbangan philosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian 

subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap 

orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada 

pengetahuannya.  

 

Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang 

terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.Para “aktor” yang 

terlibat dalam proses para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut 

umum, maupun para klienien kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai 

pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka 

lalui.
63

 Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan 

bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan 
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kesaksian dalam sidang pengadilan. 

 

Isi Keputusan Pengadilan 

 

Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman disebutkan: 

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuataan hukum apabila 

diucapkan dalam siding terbuka untuk umum” 

 

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

Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

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 

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili. 

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang 

memutuskan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan 

dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. 

Soerjono soekanto mengatakan metodelogi berasal dari kata metode yang artinya 

jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa 

kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan 

penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk 

melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
64

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.   

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai 

beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang 

berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut library 
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research. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan di lapangan mengenai dasar-dasar apa saja yang 

dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak serta peran hakim dalam menberikan 

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. 

B.Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
65

 

secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan 

wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan asalah penullisan skripsi ini. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umunya data sekunder 

dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
66

 Data 

sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat, antara lain : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

Dan Korban. 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, 

peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, 

penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan 

lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan 

dapat memberikan tanggapan terhadapinformasi yang diberikan. Pada penelitian 

ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:  

Berdasarkan metode pengambilan sampel populasi, maka sampel yang digunakan 
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dalam membahas skripsi ini adalah : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Barat   :2 (dua) orang 

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA   :1 (satu) orang 

                                                                                                 : 3 (tiga) orang 

 

 

D.  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana 

ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka 

mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

 

 

a. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang 

berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau 

informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder . pengumpulan 

data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. 

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 menggunakan pedoman 
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pertanyaan secara tertulis 

 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut : 

a Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

b Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut 

kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap 

untuk dianalisis.  

c Sistematisasi 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 sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu 

dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara 

terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam 

membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, 

evaluasi dan pengetahuan umum.Setelah data dianalisis maka kesimpulan 

terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-

fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.
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 V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

No 2060/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt sudah tepat mengenai pasalnya yaitu 

Undang–Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D jo 

Pasal 81 ayat (1). Permasalahan lainnya yaitu penuntut umum tidak 

mendakwakan perbuatan terdakwa mengenai Voortgezette Handeling 

(perbuatan berlanjut) yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah 

dilakukan sebanyak 12 kali dengan rentan waktu yang tidak lama dan telah 

memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan 

yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan–perbuatan itu terdapat 

hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkain tersebut harus dianggap 

perbuatan berlanjut, seharusnya jaksa dalam hal ini harus mendakwakan 

terdakwa lebih berat dari yang telah didakwakan oleh jaksa. 
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2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang 

melakukan persetubuhan terhadap anak adalah kesesuaian unsur pasal yang 

didakwakan, kemampuan bertanggungjawab, ancaman pasal yang didakwakan 

(ancaman minimal dan maksimal), akibat perbuatan kepada diri korban dan 

keluarga, hal yang meringankan dan memberatkan serta hakim dalam 

menjatuhkan pidana menggunakan teori pertimbangan hakim yaitu teori 

keseimbangan,pendekatan intuisi dan teori pendekatan keilmuan. Selain hakim 

menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana pembalasan 

terhadap diri terdakwa juga menjadikan hukuman pidana penjara dan denda 

sebagai sarana tujuan yaitu memberikan pelajaran kepada terdakwa agar dilain 

waktu setelah keluar dari penjara tidak mengulangi perbuatan cabul atau 

perbuatan kriminal apapun dan sebagai shock therapy untuk masyarakat 

supaya tidak mengikuti perbuatan tersebut. 

 

B. Saran 

 

1. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, 

hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang lebih 

maksimal lagi karena tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan 

salah satu kejahatan kemanusiaan berat yang didalamnya terdapat bentuk 

pelecehan terhadap kaum perempuan terutama anak-anak serta cara 

perbuatannya menggunakan kekerasaan atau ancaman baik secara fisik atau 

secara mental. Dan mengakibatkan trauma yang mendalam serta rusaknya 
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masa depan sang anak karena anak juga merupakan generasi muda penerus 

bangsa.  

2. Jaksa harus lebih cermat dalam menyusun dakwaan, demikian pula Hakim 

diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya 

dalam proses peradilan. 

3. Kepada Pemerintah agar lebih mensosialisasikan undang-undang yang 

berkaitan dengan perlindungan korban anak, hal ini dimaksudkan agar setiap 

anak yang menjadi korban tindak pidana dapat mengetahui hak-haknya dan 

mempergunakan hak tersebut dengan sebagaimana mestinya. 
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