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ABSTRAK 

ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN 

 SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN 

 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 

 

Oleh 

ANDRE RINALDY. T 

Dewasa ini, kekerasan seksual makin marak terjadi. Pemerintah sebagai pihak yang 

menjamin kesejahteraan warganya tak tinggal diam. Presiden melalui menterinya, 

melakukan rapat terbatas untuk membentuk perppu tentang pemberatan pidana yakni 

berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan 

alat deteksi eletronik bagi pelaku. Namun dengan pengesahan perppu tersebut 

terdapat berbagai penolakan sebab pidana tambahan yang terdapat dalam perppu 

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia. 

Permasalahan yang dikaji penulis  adalah analisis pidana tambahan pada pelaku 

kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2016, faktor-faktor 

penghambat dan apakah pidana tambahan tersebut memenuhi rasa keadilan. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa. pelaku kekerasan seksual yang dapat dituntut pidana tambahan 

sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2016 antara lain Residivis, incest, aparatur 

penegak hukum, tenaga pendidik, yang menimbulkan Korban banyak, dan apabila 

korban sampai meninggal dunia. Faktor penghambat yang paling urgen adalah faktor 

hukumnya, yaitu karena belum adanya undang-undang atau pun peraturan yang 

secara khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut. 

 



              Andre Rinaldy.T 
Pidana tambahan pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni pengumuman 

identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik hanya semata-mata 

sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi 

pelaku kekerasan seksual. Sedangkan bagian dari teori relative yang diterapkan di 

Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk 

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan 

memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.  Hal inilah yang 

tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia. 

Pidana tambahan yang terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni 

pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik juga 

tidak memenuhi rasa keadilan karena melanggar hak asasi manusia seperti yang 

tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak 

Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari 

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiannya. 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah juga 

mengkaji ulang Undang-undang nomor 1 tahun 2016 sebab pidana tambahan yang 

diatur dalam perppu tersebut dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di 

Indonesia dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan disahkannya undang-undang 

nomor 1 tahun 2016, diharapkan profesi dokter agar tidak menolak melakukan pidana 

tambahan kebiri kimia. 

Kata Kunci : Pidana Tambahan, Kekerasan Seksual, Anak 
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MOTTO 
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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk 

dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau 

kebudayaan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana 

prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Tidak adanya 

pemahaman tersebut seringkali menyebabkan terjadi implementasi hukum 

yang tidak benar. Hal tersebut dapat membuat hukum yang berlaku di 

masyarakat menjadi tidak optimal dan membuat masyarakat menjadi lupa, 

bahwa ada hukum yang mengatur batasan-batasan hak-hak mereka dengan 

hak-hak orang lain. Karena ketidaktahuan akan hukum tersebut, maka 

timbulan gejala sosial yang dinamakan kejahatan. 

Kejahatan merupakan Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut 

sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata 

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. 

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu 

dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan 

kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam 

masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. 
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Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata nilai, 

dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan 

masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai 

bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah 

ada.1 

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh 

kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak 

hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Upaya 

penanganan atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan 

instrumen hukum pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana. 

Dewasa ini tindak pidana kekerasan seksual semakin tinggi. Menurut data 

yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional 

Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat 

sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 

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

anak itu, merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Selebihnya 

adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban 

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. 

Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan kekerasan seksual. 

Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 

kasus (62% kejahatan kekerasan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan 

yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan kekerasan seksual 

                                                           
1   B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, 1981,  Hlm, 71 
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sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 

kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.2 

Berdasarkan data tersebut merajalelanya kejahatan kesusilaan ini terutama 

semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. 3  Ini 

menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.  

Kejahatan terhadap kesusilaan ini merupakan bukti nyata perkembangan era 

globalisasi itu sendiri. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu 

hukum pidana. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau 

suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan 

kejadian itu. Kejadian itu tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan 

orang.4 

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

persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan merupakan 

salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan 

yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. kejahatan persetubuhan akan 

                                                           
2  Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia diakses 

pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 05.30 Wib 
3 Arif Gosita.Masalah Korban Kejahatan .Pressindo. Jakarta.1993. Hlm. 75. 
4 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. Hlm. 54. 
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berdampak buruk bagi korban apalagi anak yang menjadi korban dari 

kejahatatan kesusilaan,sebab akan melanggar hak asasi manusia yaitu pada 

korban terlebih lagi anak sebagai korban. dalam pengaturanya perbutan 

persetubuhan atau pencabulan yang mana anak menjadi korban diatur dalam 

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.5 

Pemerintah sebagai pihak yang menjamin dan kesejahteraan warga negaranya 

tak tinggal diam menanggapi fenomena kekerasan seksual yang makin marak 

terjadi saat ini. Presiden melalui menterinya, yakni menteri pemberdayaan 

manusia dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan,menteri sosial, 

serta menteri hukum dan HAM, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

( KPAI )  melakukan rapat terbatas untuk membahas draf undang-undang 

tentang pemberatan pidana yakni tindakan berupa kebiri kimia dan 

pemasangan alat deteksi elektronik dan  hukuman tambahan seperti tindakan 

berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku 

kekerasan seksual sebagai paying hukum perlindungan korban kekerasan 

seksual.6 

Terkait pengesahan perppu tersebut, terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. 

Masyarakat yang melihat kekerasan seksual sebagai kejahatan yang harus 

segera dihilangkan menganggap bahwa hukuman tambahan, dalam hal ini 

tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik adalah 

                                                           
5 Ibid 
6 http://www.bbc.com ,” Presiden terbitkan Perppu kekerasan seksual terhadap anak” diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual 

pada tanggal 15  Juni 2016 pukul 05.30 WIB 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual


5 
 

jalan terbaik demi memberi efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak, namun disisi lain, banyak pihak-pihak yang menetang dan 

menolak hukuman tambahan yang diatur dalam perppu tersebut, salah satunya 

adalah Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ).  

Banyaknya masalah terkait pidana tambahan yang dikeluarkan tersebut 

membuat penulis tertarik mengkaji mengenai pidana tambahan pada pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2016. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk kejahatan kekerasan 

seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang sampai saat 

ini masih menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan kendati 

presiden sudah membuatkan tekadnya memberantas kejahatan kekerasan 

seksual dengan menerbitkan Undang Nomor 1 Tahun 2016. Kesulitan dapat 

berasal dari diri aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang, dan 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperan serta untuk 

memberantas kejahatan kekerasan seksual. Adapun judul penelitian ini yaitu 

mengenai analisis pidana tambahan pada pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok 

pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimanakah persfektif penerapan pidana tambahan terhadap pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak ? 

b. Apakah potensi faktor penghambat dalam pelaksaan pidana tambahan 

terhadap pelaku kekerasan seksual ? 

c. Apakah penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak memenuhi rasa keadilan ? 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian meliputi kajian dalam konsekuensi yuridis 

terkait pidana tambahan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang 

dibatasi dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui / memahami / menganalisis bagaimana penerapan 

pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak: 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apasajakah yang menghambat 

pemberian pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka 

pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan 

yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk digunakan 

sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya ilmu hukum pidana. 

b. Secara Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam 

memperdalam dan mengembangakan ilmu hukum khususnya ilmu 

hukum pidana dan menambah informasi bagi pihak-pihak yang tertarik 

untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang tindak pidana korupsi, 

serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis 

seagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk 
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memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian 

haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.7 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relavan oleh peneliti (soejono soekanto, 1984 :124). Kerangka teoritis 

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

keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi 

acuan,landasan,dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan 

penulisan8 

Adapun dalam skripsi ini menggunakan teori-teori dan asas-asas yang 

berkaitan dengan judul dari skripsi ini , yaitu : 

a. Teori Pemidanaan 

Teori dalam pemidanaan dalam hukum pidana meliputi : Teori-teori 

pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat 

sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang 

senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.  

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul 

beberapa teori dan konsep pemidanaan ant yaitu9 teori absolut (retributif), 

teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori 

treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori 

                                                           
7 Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm 37 
8 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum .Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004.hlm 73 
9 Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, 2007,  hlm. 6-27 
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pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak 

dicapai di dalam penjatuhan pidana.10 

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada 

perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan 

karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.  

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, 

karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, 

sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.11 

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa 

tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan 

kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan 

dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan 

dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.12 

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan 

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.13  Menurut 

Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari 

adanya kejahatan.14 

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu: 

                                                           
10 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 

2009, hlm 22 
11 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm, 105 
12 Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm, 24 
13  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm, 90 
14 Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, Bandung, 1992, hlm 

12 
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1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 

masyarakat; 

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; 

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; 

5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar.15 

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai 

tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. 

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu 

pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, 

hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari 

hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai 

akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain 

dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.16 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan 

mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah 

                                                           
15 Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, Op.Cit,hlm,26 
16 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm,106 
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tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung 

melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk 

menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.17 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu 

sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat.  

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk 

mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang 

membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. 

Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).18 

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu;19 

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ; 

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ; 

3.  Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana ; 

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan ; 

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat 

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk 

kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
17 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit, hlm,96-97 
18 Dwidja Priyanto, Op.Cit, hal 26 
19 Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm, 26 
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Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan 

dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua 

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori 

gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua 

teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat.20 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu;21 

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh  melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk 

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas 

diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini 

memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga 

diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar 

dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.  

                                                           
20 Leden Marpaung, Op. Cit, hlm,107 
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm, 162-163 
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Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun 

demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula 

mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan 

sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan 

membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.22 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. 

Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang 

tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan 

karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan 

maupun kemasyarakatannya. 23  Dengan demikian kejahatan merupakan 

manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si 

pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak 

dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) 

untuk rekonsialisasi pelaku. 

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, 

tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam 

tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum 

perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban 

pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang 

                                                           
22 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 96-97 
23 Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, Hlm 12 
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perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang 

tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai 

dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.24 

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat 

diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan 

antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi 

kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan 

menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat 

menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System). 

Asas-asas didalam hukum pidana yaitu : 

1. Asas legalitas (the legal of principle) 

2. Asas kesalahan (genstraaf zander shuld) 

3. Asas oportunitas 

4. Asas manfaat 

5. Asas Ganti Rugi 

b. Teori Faktor Penghambat dalam penegakan hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan 

karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan 

fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, 

dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya 

                                                           
24 Ibid, Hlm 12 
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suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi 

aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah 

merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan 

dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, 

adalah sebagai berikut :25 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 

pada undang-undang saja; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menrapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; 

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

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka 

                                                           
25 Op Cit, Soerjono Soekanto. hlm, 8-9 
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kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan 

mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

1. Undang-undang 

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang 

berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah 

yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut 

mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: 

a. Undang-undang tidak berlaku surut. 

b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,  

c. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 

d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 

e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 

undang-undang yan berlaku terdahulu.  

f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi) 
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2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, 

disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang 

dapat diterima oleh mereka.   

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 

peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak 

hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah: 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 

peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 

depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi. 

4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material. 

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan 

pasangan konservatisme. 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Faktor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau 
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fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.  

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, 

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana 

atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai 

berikut: 

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul. 

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.  

3. Yang kurang-ditambah.  

4. Yang macet-dilancarkan. 

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia 

mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum 

dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini 

penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, 
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bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola 

prilaku penegak hukum tersebut. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 

dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan. 

c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. 

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang prilaku yang 

melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan 

organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, 

diantaranya: 

a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai 

atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat. 

b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan 

terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ 

penegak hukum. 
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c. Kemampuan dan kewibawaan dari para organisasi penegak 

hukum.26 

c. Teori Keadilan 

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa 

dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap 

individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat 

dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif 

pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan :27 

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam 

hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama 

kecocokan dengan undang-undang. Ia menggangap sesuatu yang 

adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah 

norma 'adil' hanya kata lain dari'benar'. 

2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan 

kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, 

membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu;  

a. 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 

                                                           
26 Harun M Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta:Rineka Cipta, 1990, hlm 41 
27 http://hadisiti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-ahli.html Diakses pada tanggal 

14 November 2014 Pukul 19.05 WIB. 
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hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan 

negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok 

diperlakukan sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan 

hukum yang berlaku. 

b. Keadilan komulatif 

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan 

warga negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut 

hubungan horizontal antara warga yang satu dan yang lainnya. 

Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku 

sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komulatif 

menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang 

terlibat.28 

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang 

hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan 

manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan 

sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi 

rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk 

bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang 

diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.29 

c. Keadilan Substansif 

                                                           
28 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka,  Jakarta, 2012, hlm, 105-106 
29 Soedarto, Op.Cit, hlm. 78. 
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Keadilan substansif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai 

dengan aturan-aturan hukum substansif, dengan tanpa melihat 

kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada 

hak-hak substansif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara 

materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian 

sebaliknya, apa yang secara formal salah, bisa saja dibenarkan 

jika secara materil substansinya sudah cukup adil ( hakim 

dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak 

melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan 

substansif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi 

undang-undang. Melainkan dengan keadilan substansif berarti 

hukum bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

rasa keadilan, tetapi berpedoman pada formal-prosedural 

undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus 

menjamin kepastian hukum. 

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat 

manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu 

pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan 

jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai 

kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, 
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pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak 

pidana.30  

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya 

putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-

pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. 

Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi 

yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan 

hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.31 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. 

Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat 

dalam penulisan ini adalah meliputi : 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangam, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkara, dsb ) 

                                                           
30 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78. 
31 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara 

Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50. 
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b. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu itu.32 

c. Tindak pidana menurut para ahli: 

a. Pompe Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) 

definisi, yaitu: 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap 

norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 

dan menyelamatkan kesejahteraan umum : 

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang 

oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan 

yang dapat dihukum. 

b. Simons: 

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab”. 

 

 

 

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

Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung , 2011,  hlm,8 
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c. Vos: 

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana 

oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada 

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.” 

d. Van Hamel : 

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam 

wet (Undang-undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang 

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. 

e. Moeljatno : 

Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah “perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

melanggaran larangan tersebut”. 33 

f. Wirjono Prodjokiro : 

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana”.34 

d. Kekerasan Seksual dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah 

pelecehan yang berupa bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan 

yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. 

Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau 

jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan 

antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang 

rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis 

kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.  

 

                                                           
33 Tri Andrisman, Opcit, hlm,17 
34 Ibid 
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e. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlidungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 

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

f. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian 

sanksi dalam hukum pidana 

g. Pidana tambahan adalah terdapat didalam (Pasal 10 huruf b KUHP) 

terdiri dari : 

Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 KUHP) seperti : 

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

b. Hak memasuki Tentara Nasional Indonesia; 

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

d. Hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 

pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

I. Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum kekerasan seksual, dan 

penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, tinjauan umum tindak pidana 

tambahan, jenis-jenis pidana tambahan, jenis-jenis pidana tambahan bagi 

pelaku kekerasan seksual pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016. 

III. Metode Penelitian 

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data. 

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini merupakan Pembahasan tentang bagaimanakah analisis pidana 

tambahan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-

undang nomor 1 tahun 2016 dan apasajakah yang menghambat penjatuhan 

hukuman pidana tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual. 

V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu 

pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. 

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian 

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan 

dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan 

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan 

suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari 

bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.35 

 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

“perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) 

yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari 

pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para 

sarjana.  

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang 

dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian 

kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko 

Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak 

pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan 

                                                           
35 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37 
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secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia 

yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh 

faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.36 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” 

untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang 

dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam 

doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan 

Pompe. 

Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat 

melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan 

dengan kesalahan”.37 

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut : ”Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 

norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.38 

Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, 

sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan 

tentang hukum” (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 

tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 

                                                           
36 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks 

KUHAP. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137 
37 Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38 
38 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung, 1984,  hlm. 173-174 
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hukum perdata.39 Ia juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah 

reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.40 

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana 

berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah 

dipidana karena suatu kejahatan.41 

2. Unsur Tindak Pidana 

a. Unsur Objektif  

1) Kesengajaan atau elalaian; 

2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP; 

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

                                                           
39 Sudarto. Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,  

1990/1991, hlm. 3 
40 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985,  hlm. 22 
41 Muladi, 1985. Loc. cit. 
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b. Unsur Objektif 

1) Sifat melawan hukum; 

2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 

melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP; 

3) Kausalitas, yaitu hubugan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 

3. Jenis Tindak Pidana 

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian 

tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa 

dalam suatu pelanggaran: 

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum: 

c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum: 

d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus 

ataupun para42  komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu 

terjadi sepengetahuan mereka: 

e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya 

pengaduan yang merupaan syarat bagi penuntutan. 

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana 

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat 

dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak 

                                                           
42 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta ,2012, hlm 7 
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pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan 

tindakannya seringkali menusia menggunakan alat yang dapat 

menimbulkan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari 

seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang 

lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah 

melakukan perbuatannya. Jadi, tempus delicti adalah waktu di mana 

telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan locus delicti adalah tempat 

tindak pidana berlangsung. 

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan 

waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di 

mana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. 

Yang dianggap sebagai locus delicti adalah:43 

a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri 

perbuatannya: 

b. Tempat di mana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja: 

c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah 

timbul: 

d. Tempat di mana akibat onstitutif telah timbul. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Tindak Pidana Seksual 

Kekerasan Seksual dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah 

pelecehan yang berupa bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan 

yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. 

Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau 

jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara 

laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan 

seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah 

seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau 

aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. 

 

                                                           
43 Ibid , hlm 8 
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KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal 

istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 

296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang 

melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya 

dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.44 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan 

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. 

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Kekerasan seksual terhadap anak, diatur sendiri dalam Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul. 

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : 

(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). 

                                                           
44  http://www.hukumonline.com “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” Di akses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas pada tanggal 

12 September 2016 pukul 23.52 

http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Perlu diingat bahwa Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang 

sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang 

melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa.45 

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual 

Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa kekerasan fisik, seksual, 

maupun psikis. Selain perempuan biologis, Komnas Perempuan juga 

sudah mengakui keberadaan perempuan sosial yang biasa dikenal di 

masyarakat seperti waria. Perempuan sosial juga tidak lepas dari 

kekerasan seksual dan fisik. Mereka kadang menjadi objek pelecehan. 

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa 

perbuatan yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual, yaitu : 

a. Merusak Kesusilaandidepan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 

283 bis): 

b. Perzinahan (Pasal 284): 

c. Pemerkosaan (Pasal 285): 

d. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293(1), Pasal 294,  

Pasal 295 (1). 

                                                           
45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dan jenis kekerasan seksual pun 

mulai bertambah. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya ada limabelas 

bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu:46 

1. Pemerkosaan 

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpakehendak 

bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban 

dapat berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, 

dalam bahaya, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada 

dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi 

kecacatan lain, sehingga tidak mengerti, atau tidak dapat menolak apa 

yang terjadi, dan tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi 

padanya.  

Menurut E. Kristi Poerwandi, Pemerkosaan adalah tindakan pseudo-

seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu 

dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan 

berhubungan dengan penguasaan dan dominasi,agresi, dan perendahan 

pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).47 

2. Intimidasi seksual  

Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan 

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut 

                                                           
46 E.Kristi Poerwandari, kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi dan Feministik, Alumni, 

Bandung,  2000,hlm-24 
47 Ibid, Hlm 24 
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atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual 

bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui 

surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan 

juga bagian dari intimidasi seksual. 

3. Pelecehan Seksual 

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan 

sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk 

menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, 

mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan 

atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat 

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, 

merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan 

masalah kesehatan dan keselamatan. 

4. Eksploitasi Seksual 

Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang,atau 

penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun 

untukmemperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan 

lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah 

menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam 

prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan 

mengimingiminginperkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari 

perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga 

sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir 
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dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status 

perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, 

kecuali dengan mengikuti. kehendak pelaku, agar ia dinikahi. 

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual 

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, 

memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau 

pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung 

maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi 

ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat 

terjadi di dalam negara maupun antar negara. 

6. Prostitusi Paksa 

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun 

kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada 

masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak 

berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan 

penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi 

paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan 

perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan 

seksual. 

 

 



38 
 

7. Perbudakan Seksual 

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban 

sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh 

kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan 

seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa 

atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk 

kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. 

8. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung 

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual 

karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. 

9. Pemaksaan Kehamilan 

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman 

kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. 

Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang 

tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, 

ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi 

sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. 

10. Pemaksaan Aborsi 

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, 

ancaman, maupun paksaan dari pihak lain 
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11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi 

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau 

pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena 

ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak 

cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde 

Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk, sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan. 

Namun pada saat ini, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa 

terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah 

kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami 

perempuan penyandang disabilitas, utamanya tunagrahita, yang 

dianggap tidak mampu membuat keputusanbagi dirinya sendiri, rentan, 

dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus 

kehamilannya. 

12. Penyiksaan Seksual 

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang 

dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 

penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan 

untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang 

ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah 

atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.  

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau 

memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas 
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alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan 

tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan 

pejabat publik atau aparat penegak hukum. 

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, 

ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak 

termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan 

hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan 

martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. 

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 

mendiskriminasikan perempuan 

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama 

dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan 

cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. 

Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas 

perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat 

perempuan adalah salah satu contohnya. 

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan 

moralitas dan agama 

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan 

sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan 

baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan 

sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol 
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seksual perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak 

kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk 

menginternalisasi simbolsimbol tertentu yang dianggap pantas bagi 

“perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk 

kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga 

dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, 

larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada 

di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau 

perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri 

lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan 

yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan 

dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini 

dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun 

hukuman badan lainnya. 

C. Pengertian Anak 

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap 

anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.  

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

tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, 

karena anak lahir  dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain 
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anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak 

harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan : 

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. 

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

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

orang lain. 

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus 

perjuangan citacita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena 

itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai 

korban dari perbuatan buruk seseorang karena tugas bagi semua orang 

untuk melindungi sesama manusia terutama anak. 

Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud 

dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia 

ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian 

anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan 

seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan 

oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, 

sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda 

antara satu perundangan-undangan dengan perundang undangan lain . 
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Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan : 

1. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentinganya. 

2. Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

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

definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak . 

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

Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang 

berumur di bawah 15 (lima belas) tahun. 

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

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

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

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik 
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dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana, angka 

4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang 

selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 

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

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian 

Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam 

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang 

mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan 

menurut ketentuan hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum 

pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses 

normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 

kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. 

Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh 

dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa 

anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai 

usia 15 (lima belas) tahun. 
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D. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan (Pasal 10 huruf b KUHP) terdiri dari : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 KUHP) seperti ; 

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

b. Hak memasuki Tentara Nasional; 

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum;  

d. Hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 

pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. 

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri. 

f. Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. 

2. Perampasan Barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman Putusan Hakim. 

Adapun pemidanaan seperti yang tersebut diatas memiliki syarat-syarat, 

yakni:48 

1. Perbuatan yang harus: 

a. Memenuhi rumusan Undang-Undang: 

b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 

2. Orang, dalam hal ini berhubungan dengan “Kesalahan”, yang meliputi: 

a. Kemampuan Bertanggung jawab: 

b. Sengaja (dolus/opzet) atau Lalai (Culpa/Alpa) (Tidak ada alasan 

pemaaf). 

 

 

                                                           
48 Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. UNILA. 

Bandar Lampung, 2007, hlm. 95 
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E. Pidana Tambahan Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 

Pidana tambahan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2016 diatur dalam 

pasal 81-82A, yaitu : 

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 cip. 

(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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Selain itu, 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. 

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul) 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; 
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(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. 

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, 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. 
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III METODE PENELITIAN 

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, 

baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis 

maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan cara menganalisisnya.49 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman 

pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan 

pendekatan yuridis empiris adalah merupakan suatu pendekatan penelitian 

terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung 

                                                           
49 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,  hlm.1 
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melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang 

dibahas.50 

B. Sumber dan Jenis Data 

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

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka. 51  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di 

lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui 

wawancara sebagi pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus 

melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan 

menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan 

diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, 

mempergunakan data yang diperoleh dari internet.52 

Bahan hukum terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap mengikat, yaitu meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana; 

                                                           
50 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.2009 hlm 12 
51 Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168   
52 Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung: Alfabeta, 2005,  hlm.65 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai 

literatur, dokumen, dan sumber internet. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau 

menjadi sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA   : 1orang 

2. Kejaksaan Negeri Tanjung  Karang     : 1orang  

3. Akademisi Bagian Hukum Pidana     : 1orang 

4. Dokter                        : 1 orang 

Jumlah          : 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, 

studi dokumen, serta wawancara. 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka 

dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah 

dan mengutip dari literature peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

b. Wawancara 

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami  dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan secara tertulis. 

2. Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga 

data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah 

sesuai dengan permasalahan: 
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b. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan: 

c. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

E. Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara 

kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain 

secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.  
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 V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. pelaku kekerasan seksual yang dapat dituntut pidana tambahan sesuai 

Undang-undang nomor 1 tahun 2016 antara lain :  

a. Residivis: 

b. Incest: 

c. Aparatur penegak hukum: 

d. Tenaga pendidik: 

e. Menimbulkan Korban banyak: 

f. Apabila korban sampai meninggal dunia. 

2. Pidana tambahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tidak 

dapat diberikan kepada anak/ 

3. Faktor-faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan 

pidana tambahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 antara 

lain : 

a. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu karena belum adanya undang-

undang atau pun peraturan yang secara khusus mengatur 
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tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan pada Undang-

undang nomor 1 tahun 2016. Undang-undangnya pun dirasa 

harus direvisi secara menyeluruh agar tidak simpang-siur. 

b. Faktor Penegak Hukum, profesi dokter sebagai pihak yang 

seharusnya kebiri kimia menolak untuk melakukannya karena 

menganggap pidana tambahan tersebut tidak sesuai kode etik, 

dimana profesi dokter seharusnya membuat seseorang yang 

sakit menjadi sembuh, bukan sebaliknya. 

4. Pidana tambahan pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 

bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Pidana tambahan 

berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan 

cip tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual 

pada anak karena kekerasan seksual pada anak itu merupakan 

manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan 

mendominasi anak. Pidana tambahan tersebut dipandang tidak 

menyasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak 

namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap 

pelaku kekerasan seksual pada anakyang diragukan secara ilmiah. 

Dengan demikian pidana tambahan tersebut hanya semata-mata 

sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya 

memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Sedangkan bagian dari 

teori relative yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk 

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya 

dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.  

Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia. 

5. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, 

dan pemasangan cip elektronik melanggar hak asasi manusia seperti 

yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 

Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap 

orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak 

manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. 

Pidana tambahan pengumuman identias pelaku hanya akan 

memberikan beban psikis karena menimbulkan efek malu dan tekanan 

yang luar biasa, bukan hanya pada pelaku tapi juga keluarga pelaku. 

Lalu kebiri kimia, penulis menganggap bahwa pidana tesebut hanya 

akan menyakiti pelaku, dan bisa berakibat pelaku tidak bisa memiliki 

keturunan nantinya. Hal tersebut juga memiliki dampak bagi keluarga 

korban. Dan yang terakhir pemasang cip elektronik hanya akan 

membatasi aktifitas pelaku dikemudia hari. Pelaku juga seperti tidak 

memiliki privasi apabila setiap hal yang dilakukan dipantau oleh 

aparat penegak hukum. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang 

nomor 1 tahun 2016 sebab masih terdapat beberapa hal yang belum 

dibuat aturannya seperti tata cara pelaksanaan ketiga pidana tambahan 

yang terdapat dalam perppu tersebut. 

2. Diharapkan pemerintah juga mengkaji ulang undang-undang nomor 1 

tahun 2016 sebab pidana tambahan yang diatur dalam perppu tersebut 

dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia dan tidak 

memenuhi rasa keadilan. 

3. Diharapkan kepada para profesi dokter apabila memang pidana 

tambahan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2016 

harus dijalankan, untuk tidak menolak melakukan kewajibannya.  
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