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ABSTRAK 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA  MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN 

PERSETUBUHAN. 

Studi putusan (Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn) 

 

Oleh 

KOMANG NOPRIZAL S 

 

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang 

seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di 

luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak 

pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi 

tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian 

generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang 

tepat. Permasalahan yang diteliti penulis adalah Apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 

Putusan No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn dan Apakah putusan pidana yang 

dijatuhkan pada perkara No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn oleh hakim telah memenuhi 

rasa keadilan. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. data yang digunakan berupa data primer 

dan data sekunder. metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Analis data yang digunakan analisis data 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membujuk Anak Melakukan 

Persetubuhan  dalam Putusan Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn . Secara yuridis 

berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) serta memperhatikan hukum yang 

hidup dimasyarakat. Sementara itu pertimbangan non yuridis berdasarkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan Pelaksanaan Putusan Nomor 57/ PID.SUS/ 

2015/ PN.Sdn belum memenuhi rasa keadilan ,sebab dalam putusanya hakim 

menjatuhkan putusan 8(tahun) penjara dan denda Rp 100.000.000(seratus juta 

rupiah) subsidair 6 bulan kurungan selain itu pelaku merupakan seorang kepala 

desa yang mana seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat tetapi melakukan 

perbuatan melawan hukum. 

 



 

        Komang Noprizal S 

Disarankan kepada Hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya memperhatikan 

pertimbangan yuridis saja tetapi juga faktor non yuridis serta nilai dan norma yang 

berkembang di masyarakat sehingga terciptanya tujuan pemidanaan yang sesuai 

dengan rasa keadilan masyarakat serta dikemudian hari hakim bisa menerapkan 

ketentuan Perppu No 01 tahun 2016 yang telah disahkan pemerintah seperti 

pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku tindak pidana pencabulan. 

Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, 

orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan 

terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan 

moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak 

dari pengaruh kehidupan yang tidak baik 

Kata kunci: Putusan Hakim, Membujuk Anak, Pencabulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT  

AN ANALYSIS OF BASIC LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES 

AGAINST THE PERPETRATOR OF PERSUADING CHILDREN  

TO DO INTERCOURSE  

(A Study on verdict (No. 57 / PID.SUS / 2015 / PN.Sdn) 

 

By 

Komang Noprizal S,  

(Email: komangsaputra868@gmail.com) 

 

Obscenity is all acts of abuse relating sexual violation of decency (modesty), 

including sexual intercourse outside of marriage. The Book of the Criminal Code 

has classified felony obscenity into the criminal act of decency. Currently, the 

obscenity cases is getting increased in number with children being the victims. 

The problems in this research are formulated as follows: What is the basic legal 

considerations of judges against the perpetrator of persuading children to do 

intercourse in Decision No. 57 / Pid.Sus /2015/PN.Sdn and Does the verdict of the 

case No. 57 / Pid.Sus / 2015 / PN. Sdn has been in accordance with the sense of 

fairness? The research used normative and empirical approaches. The data sources 

consist of primary and secondary data. The methods of data collection in this 

research was done throuhh literature study and observation. The data were 

analyzed using qualitative data analysis. The results showed that: The basic 

consideration in imposing penalty against perpetrator of persuading children to do 

intercourse in Decision No. 57 / PID.SUS / 2015 / PN.Sdn. has been legally based 

on the indictment of the prosecutor, witness testimony, and the letters and 

testimony of the defendant (Article 183 and Article 184 of the Book of Criminal 

Code). Meanwhile the non-judicial consideration has been based on burdensome 

matters and easy matters. The implementation of Decision No. 57 / PID.SUS / 

2015 / PN.Sdn has been in accordance with the sense of substantive fairness as the 

judges have ruled for 8 (years) of imprisonment and a fine of IDR 100 million 

(one hundred million rupiah) subsidiary of six months in prison, which means it 

did not violate the provisions of the Act. It is suggested that the judges keep 

increasing the sentences on the verdict the best way to view all aspects of legal 

certainty and justice based on the law. It is also important that the government to 

be more responsible on the obscenity cases, further, the law enforcement officers, 

parents and the community should synergize to prevent criminal acts of sexual 

abuse against children, while the important thing to do is to improve the moral 

and religious education on each individual and protect children from the bad 

influence of the evil life.  

 

Keywords: Verdict, Persuading Children To Do Intervourse, Obscenity 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini,menimbulkan problema 

baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi 

masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat 

masuknya pandangan dan kebiasan orang-orang asing mengenai kehidupan 

seksual di negara masing-masing.
1
 

Perkembangan teknologi sendiri dapat menimbulkan dampak negatif terjadinya 

suatu kejahatan. kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan 

dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah 

generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 

dipersiapkan sebagai subjek pelakasana pembangunan yang berkelanjutan dan 

pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. 

Kejahatan semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut kejahatan 

nyawa ataupun yang menyangkut harta benda saja akan tetapi timbul kejahatan-

kejahatan lain termasuk timbulnya kejahatan yang menyangkut kesusilaan yaitu 

kejahatan yang berupa tindak pidana seksual yang tidak hanya menimpa kalangan 

orang dewasa saja tetapi juga mulai menimpa kepada anak- anak. Kekerasan 

                                                           
1
P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma 
Kepatutan.Jakarta.Sinar Grafika.2009.hlm 1. 
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seksual sendiri merupakan suatu kontak seksual yang berupa pemaksaan dan 

pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.
2
 

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional 

Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat 

sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, 

dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, 

merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus 

kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan kekerasan 

seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 

kasus, diantaranya 42% kejahatan kekerasan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 

kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan 

kekerasan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 

kasus, dengan kejahatan kekerasan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 

(Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 

kasus adalah pelaku anak.
3
 

Berdasarkan data diatas Merajalelanya kejahatan kesusilaan ini terutama semakin 

mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya 

penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.
4
 kejahatan terhadap kesusilaan 

ini merupakan bukti nyata perkembangan era globalisasi itu sendiri. Salah satu 

perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu hukum pidana.  

                                                           
2
Ismantoro Dwi Yuwonno.Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 
Anak.Yogyakarta :pustaka yustisia. 2015.hlm 1   

3
Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia 
diakses pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 11.00 Wib 

4
 Arif Gosita.Masalah Korban Kejahatan .Pressindo. Jakarta.1993. hlm. 75. 
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Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. 

Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 

larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian 

itu tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.
5
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana 

persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan merupakan salah 

satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi 

dalam struktur masyarakat kita. kejahatan persetubuhan akan berdampak buruk 

bagi korban apalagi anak yang menjadi korban dari kejahatatan kesusilaan,sebab 

akan melanggar hak asasi manusia yaitu pada korban terlebih lagi anak sebagai 

korban. dalam pengaturanya perbutan persetubuhan atau pencabulan yang mana 

anak menjadi korban diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak. 

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan 

atau pencabulan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat 

bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman 

pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) 

sehingga bisa terungkap dalam fakta persidangan. 

                                                           
5
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 54. 
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Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan 

didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh 

hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik 

yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan 

kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan 

masyarakat.
6
 

Putusan hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang 

menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena Anak  

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 

cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat 

khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, 

selaras,serasi dan seimbang.   

Tindak pidana kesusilaan yang belakangan ini terjadi sangat meresahkan 

masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak. Banyak modus yang 

dilakukan oleh para predator anak dalam melakukan perbuatan pencabulan anak 

seperti mengiming-imingi anak dengan sejumlah uang ataupun barang. Perbuatan 

pencabulan yang menimpa anak akan merusak harapan serta masa depan anak 

tersebut, Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan sanksi yang sesuai 

hukum dan rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukanya yang mana akan 

                                                           
6
 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi. Sinar Grafika. 
Jakarta.2010. hlm. 104 
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menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat para predator anak akan berpikir 

ulang dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 

Kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak terdapat Putusan 

Nomor Putusan No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn, dalam perkara tersebut seorang 

kepala desa yang mana seharusnya menjadi panutan atau contoh oleh warganya 

akan tetapi melakukan perbuatan pencabulan yang berakhir pada persetubuhan 

yang dilakukan oleh terdakwa TULISTIONO Bin KASIMAN yang dilakukan 

secara berulang kali membujuk korbannya melakukan persetubuhan terhadap 

seorang anak perempuan bernama ERVI DAYANTI Binti JUMADI yang berusia 

16 (enam belas)) tahun dengan alasan akan dinikahi dan dicarikan pekerjaan. 

Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pengadilan 

Negeri Sukadana menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) 

tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 6 

(enam) bulan penjara. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti Putusan 

Nomor 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn dalam skripsi yang berjudul “Analisis Dasar 

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepala Desa Yang Membujuk Anak 

Melakukan Persetubuhan „‟pada Putusan perkara No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn‟‟ 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkung 

1.Permasalahan penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan yang akan 

dibahas adalah:  

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana dalam perkara No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn ? 

b. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan pada perkara No 57/Pid.Sus 

/2015/PN.Sdn oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan ? 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Pemelitian putusan Nomor 

57/Pid.Sus/2015/PN.Sdn. pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak untuk 

melakukan persetubuhan.adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Sukadana,yang dilaksanakan pada tahun 2016. 

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1.Tujuan penelitan dalam hal ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana pada Putusan Nomor Putusan No 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn ? 

b. untuk mengetahui putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa 

keadilan. 
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2. Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan penulisan ini mencangkup kegunaan teoritis dan praktis : 

a. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan   

sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

spada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana pada khususnya. 

b. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan atau bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani 

masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. 

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhdap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti . 

setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena 

adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan 

pengumpulan,pengolahan,analisis dan kontruksi data. Kerangka teoritis 

merupakan susunan dari beberapa anggapan,pendapat,cara,aturan,asas. keterangan 

sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan,landasan,dan pedoman 

untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.
7
 

 

 

                                                           
7
 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum .Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 
2004.hlm 73 
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a.  Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim. 

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut 

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh 

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah 

keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan 

diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi,dalam penjatuhan 

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar 

bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan 

melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam 

perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. 

Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih 

ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 

 

3) Teori Pendekatan Keilmuwan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran 

bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 

kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu 

dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

 

4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan 

hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang 

dihadapinya sehari-hari. 

 

5) Teori Ratio Decindendi: 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 

dasar 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 menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, 

membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi 

manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.
8
 

                                                           
8
Menurut mackenzie sebagaiamana dikutuip Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar 
Grafika.Jakarta. 2010. hlm. 102 
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B. Teori keadilan  

Dalam mewujudkan keadilan yang subtantif dalam peradilan yang diskursus 

konsep keadilan (justice), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, 

diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) 

keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya.  

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang 

apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai 

berikut: 

1) Keadilan legal 

 

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada 

hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut 

hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya 

adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh 

negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. 

 

2) Keadilan Komutatif 

 

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain 

atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan 

komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga 

negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku 

sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut 

pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
9
 

 

3) Keadilan substantif 

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-

aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural 

yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa 

yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan 

substansi nya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

                                                           
9
 Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm. 105-106. 
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rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya 

hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda 

dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu 

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
10

 

2. Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan 

dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Dibawah ini akan di uraikan 

pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam penelitian. : 

a. Analisis adalah penyelidikan dan pengguraian terhadap suatu masalah untuk 

mengetahui keadaan yang sebenar–benarnya atau proses pemecahan masalah 

yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan. 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. 

d. Persetubuhan atau hubungan seksual adalah tindakan sanggama yang dilakukan 

oleh manusia . 

e. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlidungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di 

selidiki. bab ini berisikan Pengertian Tindak Pidana perlindungan pada anak, dan 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Putusan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil peneitian yang diperoleh penulis 

mengenai dan berisikan pembahasan terkait Dasar pertimbanhan Hukum hakim  
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Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membuju Anak Untuk Melakukan Persetubuhan 

berdasarkan hasil penelitian penulis. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaarfeit” 

untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaarfeit” 

tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, 

pengertian “strafbaarfeit” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Bambang 

Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman 

pidana.
11

 

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

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

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

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

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang 
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 Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. 1993.Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 91 
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menyalahinorma yang hidup di masyarakat secara konkret dan pelaku tindak 

pidana dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.
12

 

Beberapa Sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan 

istilah Strafbaar Feit, sebagai berikut : 

1. Simons: Tindak Pidana adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan 

pidana, yang berdifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

 

2. Moeljanto: Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 

 

3. Wirjono Prodjodikoro: Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenakan hukuman pidana. 

 

4. Pompe: Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

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

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b. Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.  

5 Vos: Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh 

peraturan undang undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 

dengan ancaman pidana. 
13

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-

pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. 

 

                                                           
12

 Tri Andrisman.asas dana dasar aturan umum hukum pidana serta perkembanganya dalam 
konsep KUHP 2013.aura publishing.hlm 69 

13
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Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

 

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan
14

. 

 

Unsur-unsur tindak  pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum dalam 

pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto yaitu : 

a. Perbuatan manusia ( positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan ). 

b. Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld). 

c. Melawan hukum ( onrechtmatig ) 

d. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband stand ) 

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar persoon)
15

 

Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut : 

1.  Perbuatan Manusia. 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) 

3.  Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)
16

. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan 
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P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra 
Aditya Bakti .1997 hlm 193 

15
Soedarto. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro). 1990 hlm 38 

16
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tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

B. Tindak Pidana Kesusilaan. 

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan. 

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti zeden, sedangkan dalam bahasa Inggris 

berarti morals. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai : 

a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 

b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; 

c. Pengetahuan tentang adat. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada 

moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Kesusilaan mengenai 

juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai 

kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya 

menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota 

masyarakat.
17

 Soesilo memberikan istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan 

(zeden eerbaarheid) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu 

kelamin
18

. 

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang,pengertian mengenai 

perbuatan melanggar kesusilaan (schenneisdereerbaarheid) adalah suatu 

perbuatan yang termasuk dalam pengertianhubungan seksual antara pria dengan 

                                                           
17

Wirdjono Prodjodikoro.1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung. PT 
Eresco.1986 hlm 110-111. 

18
 R.Soesilo. 1994. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bandung. 
Politeia. 1986 hlm 204 
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wanita. Apabila dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, 

yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum dipandang sebagai suatu 

perbuatanyang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya 

menjadimempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang
19

. 

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang 

berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji 

lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah 

mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaaan itu cukup luas dan dapat 

berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung 

di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa 

hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang 

minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas-

batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.
20

 

Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua kelompok tindak 

pidana,yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dan 

pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP. Kejahatan 

kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 

Pasal 303 KUHP
21

. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan 

hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan. 

 

                                                           
19

P.A.F Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan 

Norma-Norma Kepatutan. Bandung. Mandar Maju.1990. hlm 1. 
20

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya 
Bakti.1996 hlm 291. 

21
Tri Andrisman. Delik tertentu dalam KUHP .Universitas lampung: Bandar Lampung.2011. hlm.79 
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Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 281 KUHP, yaitu tentang merusak kesusilaan di depan umum. 

2. Pasal 282 KUHP, yaitu mengatur tentang pornografi. 

3. Pasal 284 KUHP, yaitu mengatur tentang zina. 

 4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengatur tentang perkosaan. 

5. Pasal 286 KUHP, yaitu tentang persetubuhan dengan wanitapingsan, di luar 

perkawinan. 

 6. Pasal 287 KUHP, yaitu bersetubuh dengan wanita yang belumdewasa. 

7. Pasal 288 KUHP, yaitu larangan bersetubuh dengan wanita di dalam 

perkawinan. 

8. Pasal 289 KUHP, yaitu mengatur tentang perbuatan cabul dengan 

kekerasan/ancaman kekerasan. 

9. Pasal 290 KUHP : 

 a) Pasal 290 ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana perbuatan cabul 

dengan orang pingsan. 

b) Pasal 290 ke-2 KUHP, yaitu mengenai perbuatan cabul dengan 

orang yang belum 15 tahun. 

c) Pasal 290 ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana membujuk orangyang belum 

15 tahun untuk dicabuli. 

10. Pasal 292 KUHP, yaitu perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa 

yang sejenis (homoseksual). 

11. Pasal 293 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana denganpemberian 

menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul. 
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12. Pasal 294 KUHP, yaitu tindak pidana mengenai perbuatan cabul, dengan 

orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atauyang mempunyai 

hubungan.ss 

13. Pasal 295 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana memudahkananak di bawah 

umur untuk berbuat cabul. 

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern, kata “bersetubuh artinya sebagai 

berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami 

istri, hubungan sepasang manusia)”. Ketentuan yang mengatur tindak pidana 

persteubuhan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu 

pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak 

dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan : 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa 

melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau 

kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 

dikawin.” 

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam 

Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : 

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku pula bagi 

Setiap Orang yangdengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anakmelakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling 

banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
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Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus /2015/PN.Sdn pelaku yang seorang pria dewasa 

melakukan tindak pidana persetubuhan dengan membujuk korban melakukan 

persetubuhan, oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan 

Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula 

asas perundang-undangan “lex specialis derogat lege generalis” yaitu peraturan 

perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-

undangan yang lebih umum. 

C. Pengertian Anak. 

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak 

dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir  

dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat 

mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, 

dikarenakan : 

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. 

2. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan. 

3. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang 

lain. 

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan 

citacita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga 

dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan 

buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama 

manusia terutama anak. 
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Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan 

anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak 

terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang 

menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori 

anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di 

Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan 

batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-undangan dengan perundang 

undangan lain .  

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan : 

1) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya. 

2) Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah 

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

masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak . 

3) Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di 

bawah 15 (lima belas) tahun. 

4) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

5) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum 

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukantindak pidana, angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban 

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak 

dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum 

dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu 

mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku 

Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 

kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya 

Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. 

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila 

anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. 
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D. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Masalah Pencabulan 

Terhadap Anak  

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak 

asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap 

Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam 

berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan 

terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi 

manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak
22

. 

Agar menjamin kehidupan seorang anak berjalan dengan normal, maka negara 

telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada 

kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif 

karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan 

sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap 

anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang 

saat ini banyak terjadi. 

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan 

hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk 

tumbuh dan berkembang.  

                                                           
22

 UNICEF, Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak 
Anak, (Jakarta,1996), hlm. 8.   
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Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan 

lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Atas dasar ini 

pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas  undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga 

mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 

kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya 

langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban 

dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari 

tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. 

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas 

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak akan tetapi sesuai perubahan sosial yang 

terjadi ditengah masyarakat maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tegas terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak  maka dibentuk 

Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak  Ketentuan larangan tindak pidana kesusilaan 



25 
 

terhadap anak baik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 E, yang menyatakan bahwa Setiap 

Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk 

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak kesusilaan  terhadap anak dalam Pasal 81 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melangggar 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 Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

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

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

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

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

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

dimaksud pada ayat (1). 

Kemudian peraturan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 direvisi khususnya 

pada pasal 81 dan 82 dalam Perppu No 1 tahun 2016  yang pada pokoknya 

memuat: 

Pasal 81 

(1) 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 Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

  

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

setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain.  
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

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

dimaksud pada ayat (1).  

 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D.  

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun.  

(6)  Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman 

identitas pelaku.  

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik.  

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.  

(9)  Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”  

 

Perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan 

persetubuhan sebagaimana diatur dalam Perppu No 1 tahun 2016 yaitu 

penambahan pidana 1/3 bagi pelaku yang merupakan orang tua, tenaga 

pendidik,pengasuh dsb. Selain itu terdapat hukuman kebiri kimia pada ketentuan 

Perppu tersebut yang diperuntukan bagi yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat 4 

dan 5. Sebelumnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang  

Perlindungan Anak . Sedangkan dalam Undang-Undang-Undang No 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
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 Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). Dalam KUHP sendiri perbuatan pencabulan terhadap 

anak di atur dalam pasal 290 ayat 3 KUHP yaitu: 

„‟Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 

diduganya bahwa umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum 

waktunyauntuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain‟‟ 

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis derogat lex 

generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan 

aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat 

penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.  

Dengan adanya Perppu No 1 tahun 2016 Undang-undang Perlindungan anak 

khususnya Pasal 81  Undang-undang No 35 tahun 2014 dan dapat dikatakan 

bahwa Pasal 290 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku 

persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Perppu No 1 

tahun 2016 telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik 

persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. 

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata 

“mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 
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suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat 

dan biaya ringan. 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, 

dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian 

negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau 

kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut 

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas 

moral yang baik.
23

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:  

a) Keterangan Saksi  

b) Keterangan Ahli  

c) Surat  

d) Petunjuk  

e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).
24

 

                                                           
23 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika.     

Jakarta. 2010.  hlm. 103 
24 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidan. Pusat 

    Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.1998.hlm. 11 
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Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya 

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya 
25

. 

ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu: 

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (veroordeling) 

b. Putusan bebas (vrijspraak) 

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
26

 

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan 

pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-

undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal 

dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada 

public (the truth and justice). 

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan 

kasus atau perkara. 

b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati 

nurani dari hakim itu sendiri. 

                                                           
25

 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta:Sinar Grafika. 2014. Hlm 284 
26

 Ibid.hlm 284 
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Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh 

hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus 

memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah: 

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat  

2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.
27

  

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan 

hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :  

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya,  

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakuka 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan 

dapat dipidana,  

3.  Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. 

 

                                                           
27

 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. 
Jakarta. 1983. Hlm 204 
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Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, 

menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah 

terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer 

adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu 

aturan pidana 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan 

terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim 

menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas 

perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-

unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar 

oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai 

Terdakwa.
28
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F. Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana. 

 

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) 

tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu 

aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu 

kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah 

tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.
29

 

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, 

seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, 

maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan 

hukum dari tata aturan yang lain
30

. Masing-masing tata aturan sosial tersebut 

terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik 

dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim 

Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah 

bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi 

hukum. Akhirnya konsep hukup dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu 

demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya 

pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukum 

sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. 

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik 

tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum 
                                                           
29 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 3. juga Hans Kelsen, Pure Theory of 

Law, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟ at dalam bukunya yang 

berjudul Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13. 
30

 Ibid. Hlm 14 
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dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari 

keadilan adalah hukum positif.
31

 

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus 

menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk 

membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika 

hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang 

disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah 

adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan 

keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini 

merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan
32

. 

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi 

mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk 

menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan 

Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar 

bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa 

pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan 

hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para 

ahli yang khususnya memikirkan hal itu. 

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles 

memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. 

Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati 

                                                           
31
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problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara 

Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. 

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan 

yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh 

Aristoteles ini adalah sebagai berikut: 

1. Keadilan Komutatif 

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa 

melihat jasa-jasa yang telah diberikan. 

2. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai 

dengan jasa-jasa yang telah diberikan. 

3. Keadilan Kodrat Alam 

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh orang lain kepada kita sendiri. 

4. Keadilan Konvensional 

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara 

telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 

5. Keadilan Perbaikan 

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik 

seseorang yang telah tercemar. 
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Sementara itu, macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato 

adalah sebagai berikut: 

1. Keadilan Moral : pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi 

apabila mampu memberikan perlakukan seimbang antara hak dan 

kewajibannya. 

2. Keadilan Prosedural : pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang 

terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang 

diharapkan.  

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa 

menjadi salah, jika secara materil dan susbtansinya melanggar keadilan. Demikian 

pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika 

secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi 

pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata 

lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi 

undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.
33

  

 

 

 

 

                                                           
33 Mubtasir Syukri, Keadilan dalam Sorotan, 21 Februari 2012, http://img.pabogor. 

go.id/upload/artikel3.pdf, diakses pada 24 Januari 2017 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.  

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum 

kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, 

Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam 

toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan 

diteliti.
34

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
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dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas. 
35

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka
36

. 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan ditelti dalam 

penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Hakim 

Pengadilan Negeri Sukadana,Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukadana  dan Akademisi 

atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi 

kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan 

sperunndang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan 

hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, terdiri dari:  
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP  

2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 

s35 Tahun 2014 tentang Perlidnugan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer,seperti:Studi kasus pada 

putusan pengadilan berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak (Studi 

Putusan No.57/Pid.Sus/2015/PN.Sdn)  

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 

hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau 

ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan 

pokok permbahasan dalam penelitian ini.  

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan.Wawancara ini 

dilakaukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam).Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana  : 1 orang 

2. Jaksa pada kejaksaan Negeri Sukadana      : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila     : 1 orang     + 

 Jumlah: 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan data  

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur 

pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah 

literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.  

2. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. 

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data 

yang kurang lengkap.  

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan. 

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interpretasi data.  
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E. Analisis Data  

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan 

penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu 

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari 

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis 

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal 

yang umum ke hal-hal yang khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

    pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan  dalam Putusan Nomor 57/ 

PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, 

dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah 

mempertimbangan pertimbangan yuridis Secara yuridis berdasarkan Dakwaan 

penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non 

yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah 

memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang No 35 

tahun 2014, kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangakan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-

undang  kekuasaan kehakiman .  

2. Pelaksanaan Putusan Nomor 57/ PID.SUS/ 2015/ PN.Sdn tidak  memenuhi rasa 

keadilan, karena pelaku merupakan kepala desa yang mestinya menjadi teladan 

dan mengayomi masyarakat tetapi melakukan perbuatan melawan hukum serta 

melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat terlebih lagi dalam 
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persidangan juga pun pelaku berbelit belit dalam memberi keterangan dimuka 

persidangan dan tidak mengakui perbuatanya. 

B. Saran 

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana pencabulan tidak hanya memperhatikan pertimbangan yuridis saja tetapi 

juga faktor non yuridis serta nilai dan norma yang berkembang di masyarakat 

sehingga terciptanya tujuan pemidanaan yang sesuai dengan rasa keadilan 

masyarakat serta dikemudian hari hakim bisa menerapkan ketentuan Perppu 

No 01 tahun 2016 yang telah disahkan pemerintah seperti pemasangan alat 

pendeteksi elektronik bagi pelaku tindak pidana pencabulan . 

2. Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak 

hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah 

meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing 

individu dan menjakatuhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik. 

 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. BUKU 

 

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Alkostar, Artidjo. Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial,  

Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1. 

 

Andrisman, Tri. 2013. asas dan dasar aturan umum hukum pidana serta 

perkembanganya dalam konsep KUHP 2013 : Bandar lampung aura 

publishing. 

Arifin, Zinal Hoesein.2016. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Malang.Setara 

Press. 

 

Chazawi Adam.2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.: Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. 

 

Gosita, Arif . 1993. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta. Pressindo. 

 

Hamzah, Andi. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta 

 

----------.2014 Hukum acara pidana indonesia .jakarta sinar grafika. 

 

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟ at .2012. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, 

Jakarta : Konstitusi Press. 

 

Mertokusumo. Sudikno.2012. Teori Hukum. Jakarta Cahaya Atma Pustaka.  

 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 

Mulyadi Lilik.2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya . Bina Ilmu.  

Ismantoro, Dwi Yuwonno.2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta :pustaka yustisia. 

 

Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar 

Grafika. 

 

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta 

 



Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. 

Bandung.Alumni. 

 

Nawawi Arief, Barda. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. 

Citra Aditya Bakti 

 

P.A.F Lamintang. 1986. Hukum Panitensir Indonesia. Bandung. Aremico. 

 

----------.1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya 

Bakti 

 

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Kejahatan Melanggar Norma 

Kesusilaan dan Norma Kepatutan .Jakarta .Sinar Grafika 

 

 

Prodjodikoro, Wirdjono 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 

Bandung. PT Eresco. 

 

Poernomo, Bambang. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia 

 

Rifai, Ahmad . 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. 

 

Rahardjo, Satjipto .1998.Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan 

Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 

 

Soekanto, Soerjono. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo 

 

Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum  

Universitas Diponegoro) 

 

----------.1986 Hukum dan Hukum Pidana. Bandung.Alumni . 

----------. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni.  

----------1994. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). 

Bandung.Politeia.  

 

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. 

Jakarta Sinar Harapan. 

Y.A. Triana Ohoiwutun. 2006, Profesi Dokter dan Visum Et Repertum 

(Penegakan Hukum dan Permasalahannya). Malang. Dioma. 

 

 

 

 



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

 

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

 

Perppu No 1 tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak 

 

 

C.Sumber Lain 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia.Jakarta.Balai Pustaka.  

 

Kekerasan Seksual terhadap Anak Indonesia.Diakses pada tanggal 7 juni 2016 

Pukul 11.00 dari https://id.wikipedia.org. 

 

Pengertian Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan, di akses pada 20 juni 2016 pukul 

10.00 Wib darihttp://www.smallcrab.com 3  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia 

diakses pada tanggal 27 agustus 2016 pukul 11.00 Wib 

 

Mubtasir Syukri, Keadilan dalam Sorotan, 21 Februari 2012, http://img.pabogor. 

go.id/upload/artikel3.pdf, diakses pada 24 Januari 2017 

 

http://download.portalgaruda.org/article.php diakses pada 30 januari 2017 

 

 

https://id.wikipedia.org/
http://download.portalgaruda.org/article.php

