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ABSTRAK 

 

PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCABULAN PADA ANAK KANDUNG  

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK) 

 

Oleh 

ADITYA SUKIMTO 

 

Seorang ayah seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap anak 

kandungnya, tetapi pada kenyataannya justru menjadi pelaku tindak pidana 

pencabulan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK. Pemberlakuan 

Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya merupakan upaya untuk 

memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak 

pidana. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah pemidanaan terhadap ayah sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan pada anak kandung dan apakah pemidanaan 

terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada anak kandung  telah 

memenuhi rasa keadilan? 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Prosedur 

pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Informan 

terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan akademisi Fakultas 

Hukum Unila. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak 

pidana pencabulan pada anak kandung dalam Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK, 

dilaksanakan dengan penjatuhan pidana selama 13 tahun penjara terhadap ayah yang 

menjadi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya. Pemidanaan 

ini kurang sesuai dengan teori tujuan pidana yaitu pidana yang dijatuhkan bukanlah 

sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga 

rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, sebagai pembinaan terhadap pelaku agar 

tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan sebagai pembelajaran bagi 

pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pidana 

penjara selama 13 tahun yang dijatuhkan hakim terhadap ayah yang melakukan 

tindak pidana pencabulan pada anak kandung belum memenuhi rasa keadilan, 

karena tidak sesuai dengan ancaman pidana maksimal yaitu 15 tahun. Selain itu 

korban dalam perkara ini adalah anak kandung pelaku, yang seharusnya 

mendapatkan perlindungan dari ayahnya sebagai orang yang terdekat dengan anak, 

tetapi justru dijadikan sebagai objek pencabulan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim yang menangani tindak pidana terhadap 

anak di masa yang akan datang agar menjatuhkan pidana yang maksimal dan 

hendaknya tetap konsisten pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, agar semakin meningkatkan 

pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. 

 

Kata Kunci: Pemidanaan Ayah, Pencabulan, Anak Kandung 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CRIMINALIZATION AGAINTS FATHER AS A CRIMINAL OF 

MOLESTATION ON THE BIOLOGICAL CHILD  

(Study Decision Number: 7/PID/2016/PT.TJK) 

 

By 

ADITYA SUKIMTO 

 

 

A father should provide protection and affection towards her own child, but in fact it 

becomes criminal sexual abuse, as in Decision No. 7/Pid/2016/PT.TJK. The 

enactment of the Child Protection is basically an effort to provide protection and 

justice for children who become victims of crime. The research problem: How is the 

criminalization of the father as a criminal sexual abuse in child birth and whether 

the criminal prosecution against the father as a criminal sexual abuse in biological 

children have sense of fairness? 

 

The approach used in this study is normative and empirical. Data collection 

procedures performed with the literature study and field study. Informants consists 

of High Court Judges and academics Tanjung Karang Unila Faculty of Law. The 

data were then analyzed qualitatively. 

 

The results showed: Criminalization of the father as a criminal on the biological 

child molestation in Decision No. 7/Pid/2016/PT.TJK, carried out with criminal 

punishment for 13 years in prison for father to be the perpetrator of abuse against 

her own child. Criminalization is not in accordance with the theory of the purpose of 

criminal ie sentence imposed is not just rnelaksanakan recompense of an evil deed, 

but also rnernpunyai other purposes beneficial, as guidance to the offender from 

committing criminal offenses in the future and as a lesson to others not to committed 

the crime of sexual abuse against children. Imprisonment for 13 years imposed a 

judge to the father who commit felony obscenity on the biological child has not 

fulfilled a sense of justice, because it does not correspond to a penalty of a maximum 

of 15 years. Besides the victim in this case is the child of the perpetrator, who should 

receive protection from his father as the person closest to the child, but rather serve 

as the object of abuse. 

 

Suggestions in this study are: Judges handling the criminal acts against children in 

the future in order to convict the maximum and should remain consistent with the 

provisions of the Child Protection Act. Parents and the public in general, in order to 

increase oversight of the environment and children's playground. 

 

Keywords: Criminalization Againts Father, Molestation, Biological Child 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCABULAN PADA ANAK KANDUNG  

 

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK) 
 

Oleh 

 

 
ADITYA SUKIMTO 

 

Tesis 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

MAGISTER HUKUM   

 

 

 

Pada 

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum  

Fakultas Hukum Universitas Lampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 v 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Desember 1992, sebagai anak 

pertama dari dua bersaudara, putera dari pasangan Bapak Sukimto dan Ibu Sugiyanti. 

 

Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Beringin Raya I Bandar 

Lampung diselesaikan pada Tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama  (SMP) Kartika 

Jaya II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2007, Sekolah Menegah Atas 

(SMA) Negeri 7 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010. Pada Tahun 2014 

penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 

pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 vi 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOTO 

 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap anak Adam  

bagiannya dari zina, ia mengalami hal tersebut secara pasti.  

Kedua mata zinanya adalah memandang,  

kedua telinga zinanya adalah mendengar,  

lisan zinanya adalah berbicara,  

tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah berjalan  

dan hati berhasrat dan berangan-angan dan hal tersebut dibenarkan  

oleh kemaluan atau didustakannya”. 

 

 

(Hadits Riwayat Bukhari-Muslim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan individu yang memerlukan 

perlindungan, pendidikan dan pembinaan demi kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembangnya. Bahkan untuk menjamin hal tersebut, negara telah melakukan 

langkah-langkah baik bersifat legislatif maupun bersifat administratif untuk 

memberikan perlindungan kepada anak tanpa diskriminasi, tak terkecuali anak 

yang memerlukan perlindungan khusus. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah 

dimemberikan perlindungan secara komprehensif atau menyeluruh terhadap anak 

yang menjadi korban tindak pidana. 

Anak ditinjau dari segi fisik dan mental, merupakan pribadi yang belum matang 

sehingga harus dilindungi, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus 

dihargai, diberikan pendidikan yang benar, agar kelak anak dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. 

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

bertujuan sebagai prevensi atau pencegahan, sanksi pidana merupakan sanksi 

yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 

kaidah-kaidah hukum pidana adalah nyawa, badan atau kebebasan, kehormatan 
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dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara. Walaupun 

tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari 

pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya 

dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-

aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana 

lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping 

ingin mencapai tujuan pemidanaan dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi 

masyarakat pada umumnya dan bagi korban tindak pidana pada khususnya.
1
 

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah 

diformulasikan dengan baik oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya masih 

tetap terjadi tindak pidana terhadap anak, khususnya tindak pidana pencabulan. 

Salah satu contoh tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh 

ayah kandung adalah Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK dengan terdakwa 

bernama Beny Prayogi Alias Bendot Bin Sugianto. Kronologis perkara ini adalah 

pada hari Jum’at 10 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain yang termasuk dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu 

lain yang termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Bujuk Agung 

Rt.003 Rw.005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada 

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, setiap 

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

                                                 
1
 Arif Gosita,Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm. 43-44 
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membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh 

anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. 

 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 4 November 

2015 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa Beny Prayogi Alias Bendot Bin Sugianto terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, 

pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak surat Dakwaan Tunggal  

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beny Prayogi Alias Bendot Bin 

Sugianto dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun Penjara 
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dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan Penjara  

 

Pengadilan Negeri Menggala di dalam putusannya yang dijatuhkan tanggal 11 

November 2015 Nomor 363/Pid.Sus/2016/PN Mgl amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa Beni Prayogi Alias Bendot Bin Sugianto, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Memaksa 

anak melakukan perbuatan cabul”; 

2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat 

dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

 

Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut melalui penasihat 

hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 November 2015 dan 

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 November 

2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang masing-masing 

dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor 

12/Akta.Pid/2015/PN Mgl. 

 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 

7/Pid/2016/PT.TJK tersebut telah menjatuhkan pidana terhdap terdakwa yaitu 

menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 November 2015 Nomor 
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363/Pid.Sus/2015/PN Mgl yang dimintakan banding tersebut dan menetapkan 

Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. 

 

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum 

dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang melakukannya
2
 

 

Penjatuhan pidana terhadap ayah yang melakukan tindak pidana pencabulan 

terhadap anak kandung tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja. 

dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu 

diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
3
 

 

Beberapa jurnal penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah oleh Hetti 

Ramdani, berjudul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan  di 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.  Hasil penelitiannya 

menunjukkan kejahatan seksualitas terhadap anak dibawah umur selalu tidak ada 

habisnya seperti  pencabulan. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan, tampaknya 

                                                 
2
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.  

 1996. hlm. 16. 
3
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35 
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tujuan pemidanaan untuk memberikan  efek jera belum bisa terwujud 

penyebabnya adalah belum diterapkannya secara baik peraturan perundang-

undangan yang lebih khusus yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 dalam menyelesaikan perkara pencabulan ini, dan walau sudah diterapkan 

masih. ditemukan para pelaku pencabulan dipidana jauh lebih ringan dibanding 

dengan pidana yang diancamkan padanya.
4
 

 

Ophie Rosaria Hidayat dalam penelitiannya  berjudul: Disparitas Putusan Hakim 

dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan yang Dilakukan terhadap Anak. Hasil penelitiannya menunjukkan 

penyebab adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan terhadap anak meliputi faktor yang timbul dari hukum 

itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan, faktor tidak adanya pedoman 

pemidanaan bagi hakim, faktor yang timbul dari diri hakim dan,  faktor yang 

timbul dari diri terdakwa pada saat pemeriksaan sidang pengadilan. Sedangkan 

penanggulangan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan pada 

masa yang akan datang yaitu dengan mengurangi jarak minimum ke maksimum 

pemidanaan yang terpaut sangat  jauh dapat meminimalisir adanya disparitas 

pidana, pemberian batas minimum pemidanaan yang tinggi juga dapat 

meminimalisir disparitas sekaligus juga dapat mengurangi tindak pidana 

pencabulan anak.
5
 

                                                 
4
 Hetti Ramdani. 1999. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan  di Wilayah 

Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang. Jurnal Tesis.  http://repository.unand.ac.id/12979/ 
5
 Ophie Rosaria Hidayat. 2012. Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan terhadap Anak. Jurnal Tesis. 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1886  
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Yenny Pehulisa Ginting dalam penelitiannya Penerapan Restorative Justice 

terhadap Pelaku Anak Atas Tindak Pidana Pencabulan.  Hasil penelitinnya 

menunjukkan dasar pertimbangan hakim yang memutus terpidana anak dengan 

pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah); subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja atas perbuatan 

pencabulan belum tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 

Kedua, demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah seharusnya penerapan 

restorative justice dilaksanakan dalam putusan Nomor : 163/Pid/2010/PT-PDG.
6
 

 

Yenni Widyastuti dalam penelitiannya Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 

Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 

49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa). Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan 

hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa 

telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari 

Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai hasil pemeriksaan penyidikan untuk 

kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah 

sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta 

yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, 

keterangan terdakwa dan petunjuk maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti 

secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

dirumuskan Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7
 

 

                                                 
6
 Yenny Pehulisa Ginting. Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Anak Atas Tindak 

Pidana Pencabulan. 2011. Jurnal Tesis http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/21676  
7
 Yenni Widyastuti. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh 

Anak (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa). 2014. Jurnal Tesis 

repository.unhas.ac.id/  
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Rhisang Haswanandha dalam penelitiannya berjudul: Implementasi Pemidanaan 

oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Anak di Bawah Umur Sesama Jenis. Hasil penelitiannya 

menunjukkan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 292 

KUHP di Pengadilan Negeri Surakarta menurut penulis belum maksimal. Putusan 

yang dijatuhkan hakim masih jauh dari pidana yang diancamkan. Hal ini dapat 

dilihat dalam Putusan No. 156/PID.B/2005/PN.Ska., yang terdakwanya dijatuhi 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun, padahal dalam Pasal 292 KUHP ancaman 

maksimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara. 
8
 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dalam Tesis yang 

berjudul: ”Pemidanaan Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 

7/Pid/2016/PT.TJK) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan pada anak kandung? 

b. Apakah pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan 

pada anak kandung  telah memenuhi rasa keadilan? 

 

 

                                                 
8
 Rhisang Haswanandha, 2006. Implementasi Pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Sesama Jenis. Jurnal 

Tesis. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/2768 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan subkajian mengenai 

pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada anak 

kandung  dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan bebas terhadap 

pelaku tindak pidana persetubuhan. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada 

tahun 2016 dengan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan pada anak kandung  

b. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan pada anak kandung  sesuai dengan rasa memenuhi rasa keadilan 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum 

pidana, dengan kajian tentang pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku 

tindak pidana pencabulan pada anak kandung. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.  
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D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Alur Pikir 

 

Alur pikir penelitian mengenai pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak 

pidana pencabulan pada anak kandung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 
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2. Kerangka Teoretis 

 

 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
9
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Pemidanaan  

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya 

pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh 

orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, 

mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan 

menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah: 

a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan 

tindak pidana. 

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku 

tindak pidana. 

d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu 

sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut
10

  

 

 

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek 

kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan 

dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana 

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.  

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 

10
  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.76-77. 
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a. Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 

untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua 

hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan 

kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 

menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan 

terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum 

resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini 

harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari 

perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota 

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang 

sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 

pelanggaran terhadap keadilan umum
11

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori 

absolut atau pemba1asan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya 

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana 

hakekat dan pidana adalah pembalasan. 

 

b. Teori Relatif atau Tujuan 

                                                 
11

  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
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Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah 

terletak pada tujuannya. 

 

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi 

khusus (special prevention) dengan prevensi umum (general prevention), 

prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga 

pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti 

telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum 

dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh 

dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh 

untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu 

kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
12

 

 

 

 

 

 

c. Teori Integratif atau Gabungan 

                                                 
12

  Ibid. hlm.33. 
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Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat.  

 

Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai 

pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik 

terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan 

adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pernidanaan 

yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.  

 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding 

kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit 

untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara 

untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak 

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk 

mencegah kejahatantan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori 

pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan 

itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.
 13

 

 

 

b. Teori Keadilan 

                                                 
13

  Ibid. hlm.33. 
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Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan 

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada 

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor 

budaya, sosial, ekonomi, dan politik.  

 

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang 

apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi dua kelompok 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. 

Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

 

2) Keadilan Komutatif 

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

atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan 

komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan 

warga 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.
14

 

 

 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada 

                                                 
14

 Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm.105-106. 
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praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor 

tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan 

normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.
15

 

 

3. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
16

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Pemidanaan adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa 

dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam 

surat dakwaan. 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
17

  

b. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah 

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

yang masih dalam kandungan 

                                                 
15

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
16

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
17

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina  

 Aksara, 1993, hlm. 46 
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c. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
18

 

e. Korban menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan  Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. 

f. Tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak  adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

                                                 
18

 Ibid. hlm. 54 
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Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 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 permasalahan penelitian ini. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis 

empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan 

fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan 

perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum.
19

 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka
20

. Data 

tersebut yaitu:  

 

a. Data Primer 

                                                 
19

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.5 
20

 Ibid, hlm.11. 
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Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini, terdiri dari:  

1)  Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

(c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

       2)  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang 

sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:  

a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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c) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 

7/Pid/2016/PT.TJK 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum dan buku lain 

yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan internet. 

 

3. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang : 2 orang 

b. Akademisi Fakultas Hukum Unila    : 1 orang+ 

Jumlah       : 3 orang  

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 
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mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok 

bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian
21
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F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan 

dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan batasan usia 

anak, pengertian pemidanaan,  perlindungan hukum terhadap anak, tindak 

pidana pencabulan, pengertian putusan hakim dan pengertian keadilan 

 

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang terdiri dari pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku 

tindak pidana pencabulan pada anak kandung  dan pemidanaan terhadap 

ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada anak kandung  telah 

memenuhi rasa keadilan 

 

 

 

 

IV PENUTUP  
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Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemidanaan 

 

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, 

pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah 

yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada 

seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara 

mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan 

hukuman itu sendiri.
22

 

 

Secara umum tujuan pemidanaan adalah: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan 

pengayoman masyarakat. 

b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang 

baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

d. Membebaskan rasa bersaIah pada terpidana Pemidanaan tidak dimaksudkan 

untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 

manusia.
23

 

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 
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tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 

a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara 

konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang 

bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan.
24

 

 

 

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap 

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan 

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.  

 

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana 

yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama 

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya 

da1am pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat 

dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang 

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas 

kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana 

agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang
25
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Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi 

terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana 

agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan 

perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat 

hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. 

Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan 

bukan selalu mencurigainya, sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan 

baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat. 

 

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku 

I, di antaranya Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai 

dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP 

mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, 

kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana 

denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak 

tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan. 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana 

itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 
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(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
26

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van 

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda 

diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP 

hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada 

masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih 

tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) 

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
 27

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi 

hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara 

tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya 

pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
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Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan 

kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut 

dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang 

sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah 

asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak 

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada 

nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta 

tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.
28

 

 

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya 

merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha 

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung 

pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan 

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, 

reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan 

tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal 

mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya 
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pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan 

sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi 

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi 

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi 

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.
 29

 

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan 

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) 

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu 

kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan 

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 
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sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah.
 30

 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan 

KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian 

mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman 

pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi 

pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan 

ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem 

pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak 

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan 

berbagai tindakan (treatment).  

 

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah 

dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan 

bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah 

dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang 

mendasar tersebut, ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan 

yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang hukuman mati.  

 

Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. 

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (the 

sentencing system) adalah aturan perundangundangan yang berhubungan dengan 

sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanction and 

punishment). Apabila pengertian pemidanaan diatikan secara luas sebagai suatu 
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proses pemberiaan atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan 

bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan 

yang mengatur bagaimana hukunn pidana itu ditegakkan atau 

dioperasionalasasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) 

pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana 

substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat 

sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
31

 

 

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (the 

statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam 

KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik 

berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, 

pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Istilah “hukuman 

“yang berasal dari kata straf dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan 

"wordt gestraft" yang menurut Mulyatno merapakan istilah-istilah yang 

konvensional. Terhadap istilah ini beliau tidak setuju dan digunakan istilah yang 

inkonvensional yaitu “pidana” untuk kata straf dan "diancam dengan pidana" 

untuk kata word gestraft karena kalau straf diartikan hukuman, maka strafrecht 

akan mempunyai hukum-hukuman.  Dihukum berarti diterapi hukum baik hukum 

perdata, maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan 

hukum tadi yang mempunyai arti lebih Was daripada pidana, sebab dalam hal ini 

tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
32
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Sudarto  menyatakan, bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum" 

atau "memutuskan tentang hukumnya" (berechten). "Menetapkan hukum" untuk 

suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 

juga hukum perdata.Iistilah "penghukuman" dapat dipersempit artinya, vakni 

penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan 

“pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman 

dalam arti yang demikian menurut Sudarto, mempunyai makna sama dengan 

sentence conditionally atau voorwaardelijk veroordeld yang sama artinya dengan 

dihukum bersyarat. Akhirnya dikemukakan Sudarto, bahwa istilah "hukuman" 

kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan straf namun menurut beliau 

istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman"
33

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya
34

 

 

Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan 

dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum 

dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan 

istilah "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", yang tercantum 

dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana, 
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karena suatu pidana harus berdasarkan undang-undang (pidana), sedangkan 

hukuman lebih luas pengertianya, karena dalam pengertian hukuman di dalamnya 

termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan 

kebiasaan, walaupun demikian kedua istilah itu tetap mempunyai persamaan, 

yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (value), baik dan tidak baik, 

sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya.
35

 

 

Seorang yang dijatuhi pidana atau si terpidana ialah orang yang bersalah atau 

melanggar suatu peraturan hukum pidana, tetapi mungkin juga seorang dihukum 

karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan yang bukan 

hukum pidana, misalnya hukum administrasi sehingga dihukum dengan hukuman 

pemecatan dari suatu status (pegawai negeri). Ini berarti merupakan suatu nestapa 

yang jauh lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan karena melanggar hukum 

pidana, misalnya yang berbentuk pidana denda atau pidana bersyarat yang 

berbentuk denda atau pidana bersyarat yang pada umumnya bcrarti siterpidana 

tidak akan merasakan kehidupan dalam tembok penjara. Dengan demikian pidana 

itu berkaitan erat dengan hukum pidana.Hukum pidana itu sendiri merupakan 

suatu bagian dari tata hukum. Karena sifatnya yang mengandung sanksi istimewa 

seperti disebutkan di atas, maka sering hukum pidana disebut sebagai hukum 

sanksi istimewa. 

 

Mengenai siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, umumnya para sarjana 

hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak memidana 

atau yang memegang ius puniendi itu, tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini 
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adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak 

memidana. 

 

Menurut Beysens, Negara atau pemerintah berhak memidana karena:
  

a. Sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban 

mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.
 

b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan dengan sukarela.
 

c. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat 

obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena 

perbuataan melanggar yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya.
36 

 

 

Hukum pidana adalah merupakan hukum sanksi yang istimewa atau yang 

dikatakan oleh Sudarto, bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang 

negatif. Hukum pidana diterapkan jika sarana (upaya) lain, sudah tidak memadai, 

maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiair. Hakekat, 

makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, menurut' 

Leo Polak merupakan problema yang tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo 

Polak itu, Sudarto menegaskan, bahwa sejarah dari hukum pidana pada 

hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga 

tindakan (maatregel, masznahme), bagaimanapun juga merupakan suatu 

penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu 

orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan 

pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri.
37
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Bonger misalkan mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, 

karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. 

Ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 

negara pada pembuat delik itu. Tujuan pidana itu menurut Plato dan Aristoteles, 

bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan 

diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana 

bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau 

pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau 

derajad ketidak-enakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara 

punishment dan treatment. 
38

 

 

Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya,seberapa jauh peranan dari perbuatan si 

pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, 

tujuan utama dari treatment adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk 

memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang 

telah lalu atau yang akan datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan 

pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari treatment ialah pada 

pandangan bahwa orang yang bersangkutanakan atau mungkin menjadi lebih 

baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan 

punishment menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua 

tujuan sebagai berikut: 
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a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki 

atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undersired conduct or 

offending conduct 

b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si 

pelanggar (the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for 

perceived wrong doing). 

c. Dalam hal pidana titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain perbuatan 

itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada, 

untuk adanya punishment. Ditegaskan selanjutnya oleh H.L.Packer bahwa 

dalam hal punishment memperlakukan seseorang karena telah melakukan 

perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan 

itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.
 39

 

 

 

Treatment tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita (negara 

melalui penegak hukum) memperlakukan orang itu karena penegak hukum 

berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Penegak hukum 

juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan 

menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena 

tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan 

bukan perbaikan terhadap diri sipelanggar, sepanjang perhatian kita tujukan pada: 

a. Aktivitas sesorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah 

dilakukannya pada masa lalu (a person's future activity to something he has 

done in the past); 

b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku 

(the protection of other rather than the betterment of the person being dealt 

with), maka perlakuan demikian disebut punishment.
40

 

 

 

Berdasarkan orientasi pada dua tujuan diatas, yang membedakan pidana dengan 

tindakan perlakuan atas, yang membedakan pidana dengan tindakan perlakuan 

atau perawatan (treatment), maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu 

kedalam definisinya mengenai punishment. Perbedaan secara tradisional antara 
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pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah pembalasan 

(pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu 

ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu 

bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan 

terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan. Tetapi tidak semua sarjana 

berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau 

nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah: "menyerukan untuk tertib" (tot 

de orde roepen).
 41

 

 

Demikian juga G.P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat, bahwa pidana 

merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan (discouragement) atau 

merupakan suatu penderitaan (suffering). Pendapatnya ini bertolak pada 

pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap 

pelaggaran hukum yang telah ditentukan oleh undangundang, sejak penahanan 

dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Secara empiris 

bahwa pidana yang dimulai dari penahanan,pemeriksaan sampai dengan vonis 

dijatuhkan merupakan suatu pidana. Secara empiris, pidana memang dapat 

merupakan suatu keharusan/kebutuhan, karena ada juga pidana tanpa 

penderitaan.
42

 

 

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, 

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).  
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a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi 

Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.  

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari 

masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim 

hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim 

dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar 

atau dilaksanakan.
 43

 

 

 

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini 

dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah 

sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga 

sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang 

paling pantas untuk diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip 

pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar 

yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau 

parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga 

negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan 

daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan 

pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji 

substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.  

   

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum 

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide 

ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap 
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hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan 

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang 

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan 

lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu 

menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum 

yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.  

 

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut 

dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor 

nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum 

melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum 

memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif 

terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang 

rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu 

kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi 

psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya. 

 

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-

nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, 

maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum 

akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang 

dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.membentuk 

undang-undang memang merupakan budaya hukum. Budaya hukum bukanlah 

hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar 

hukum. 
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B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak 

 

Perlindungan anak sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan 

pada beberapa pertimbangan, yaitu: 

a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

b. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang 

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan 

tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, 

keamanan, dan ketertiban masyarakat; 

c. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara 

komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu 

segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak; 

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, adalah 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 

(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.” 
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Selanjutnya di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

81A yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana 

menjalani pidana pokok. 

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. 

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan 

rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

 

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

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

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

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

(lima miliar rupiah). 

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

orang tua, wali, 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). 

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 

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

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76E. 

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 

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

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 

dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas 

pelaku. 

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) 

dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.” 
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Selanjutnya di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

82A yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama 

dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.” 

 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) 

yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam 

dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang 

anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum 

mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap 

anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek 

jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, 

Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur 

hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, 

perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, 

pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. 
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C. Sistem Peradilan Pidana 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
44

  

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 
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control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 45

  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due 

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses 

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan 

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara 

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due 

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.
46

  

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga 

pendekatan:  

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 
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institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum.  

b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.  

c. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
 47

  

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system, sebagai sinkronisasi atau 

keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
48

  

 

 

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen 

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena 

peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal 

(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari 

penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan 
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pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and 

tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan 

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)
 49

  

 

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu 

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. 

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem 

menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya.
50

  

 

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan 

dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan 

terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah 

meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum 

tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan 

penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat 

terhadap unsur-unsur dasar tersebut.
 51

  

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 
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pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya..
52

 

 

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak 

hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 

masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana 

bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan 

mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap 

setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, 

terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan 

kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah 

dilaksanakan oleh penegak hukum. 

 

D.  Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak 

 

 

Tindak pidana pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan 

atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan 

suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu 
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seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak 

bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.
53

 

 

Pencabulan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk 

melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana 

diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita 

yang kemudian mengeluarkan air mani
54

  

 

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa pencabulan merupakan 

suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta 

kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari 

persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi 

unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu 

unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan 

perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani 

maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. 

 

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak 

memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu 

perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan 

perkawinan dengan dirinya.
55
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Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Korban tindak pidana pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur 

(objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 

ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. 

c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan 

fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini 

tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan 

terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. 
56

 

 

 

Perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai 

objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan 

lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang 

dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka 

kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan.  

 

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang 

antara lain sebagai berikut : 

1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 

perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 

secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi 

tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif 

yang diobjektifkan).  

2) Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 

kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 

dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar 

akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman 

kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah 

mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap 

dirinya.
57
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Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki 

sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan 

perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang 

bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.  

 

Perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal 

ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk 

pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang 

menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan 

kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain: 

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke 

dalam vagina),  

2. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut. 

3. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina 

atau mulut wanita. 

4. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga 

dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban. 

5. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak 

berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang 

tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang 

memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan/ 

kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur. 
58

 

 

 

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam 

Pasal 285 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
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Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah: 

1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan 

kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang 

artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. 

 

 

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh 

dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang mengatur: 

a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain.] 

 

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah: 

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). 

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya 

diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh 

dengan seorang anak (korban). 

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya 

untuk menyetubuhi korbannya. 

 

 

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

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
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kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah).  

 

E.  Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan 

 

 

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum 

agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan 

juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. 

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian 

meragukan keberadaan hukum.  

 

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindunagn terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan 

di lain pihak.
59

  

 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
60

 Perlindungan hukum 

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan 

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 
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dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan 

prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 

 

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
61

 

 

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.
62

 Perlindungan Hukum 

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
63

 

 

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai 

anak yang antara lain sebagai berikut: 

1.   Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai 

anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
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Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 

batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 

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

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa 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 kepentingannya 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak).  
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Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik 

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:  

1) Nondiskriminasi;  

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.  

 

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.  

 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dapat dibagi 

menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan 
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non-yuridis. Bentuk perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: 

pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang 

membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau 

mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam 

dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan 

pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran 

(reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
64

 

 

Bentuk perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain 

merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-

undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak 

dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaaan 

sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para 

partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, 

penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.
 65

 

Kedua bentuk perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya 

perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari 

perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya 

adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih 

pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan 

anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.  

                                                 
64

Gadis Arivia. Op.Cit. hlm.7.  
65

Ibid. hlm.8.  
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Bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan perkosaan tidak 

hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus 

dilakukan secara terpadu baik perlindungan secara medis maupun secara 

psikologis: 

1) Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak 

yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan 

sebagainya) sebagai akibat dari perkosaan yang dialaminya. Perlindungan 

medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan perkosaan tersebut benar-

benar sembuh secara fisik 

2) Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada 

anak korban kejahatan perkosaan,  yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan 

atas trauma yang mereka alami akibat perkosaan. Hal ini sangat penting 

dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya 

perkembangan jiwa anak korban kejahatan perkosaan
66

 

 

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya berbagai bentuk perlindungan 

ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang 

berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak 

secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan 

upaya yang integral, karena bagaimana ungkin pelaksanaan perlindungan terhadap 

anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para 

petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan 

pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

Ibid. hlm.9.  
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IV. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pemidanaan terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada 

anak kandung dalam Putusan Nomor: 7/Pid/2016/PT.TJK, dilaksanakan 

dengan penjatuhan pidana selama 13 tahun penjara terhadap ayah yang 

menjadi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya. 

Pemidanaan ini kurang sesuai dengan teori tujuan pidana yaitu pidana yang 

dijatuhkan bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan 

jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, sebagai pembinaan 

terhadap pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan 

sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana 

pencabulan terhadap anak. 

 

2. Pidana penjara selama 13 tahun yang dijatuhkan hakim terhadap ayah yang 

melakukan tindak pidana pencabulan pada anak kandung belum memenuhi 

rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan ancaman pidana maksimal yaitu 15 

tahun. Selain itu korban dalam perkara ini adalah anak kandung pelaku, yang 

seharusnya mendapatkan perlindungan dari ayahnya sebagai orang yang 

terdekat dengan anak, tetapi justru dijadikan sebagai objek pencabulan.  
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B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim yang menangani tindak pidana terhadap anak di masa yang akan 

datang agar menjatuhkan pidana yang maksimal dan hendaknya tetap 

konsisten pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga 

diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan 

terhadap anak.  

2. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, agar semakin meningkatkan 

pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting 

dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan 

yang mengancam anak.  
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