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ABSTRAK 
 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA 

 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

(Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk) 

 

 

Oleh : 

 

ZULITA ANATASIA 

 
 

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan 

kesusilaan dan dilakukan di luar perkawinan yang dilarang serta diancam pidana 

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan asusila yang sering terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Salah satucontoh pelakunya adalah anggota satuan polisi 

pamong praja yang merupakan bagian dari penegak hukum dimana telah 

melakukan tindak pidana pencabulan kepada seorang wanita dengan merujuk pada 

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk, 

Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dandijatuhi 

pidana penjara 8 bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anggota satuan polisi pamong praja putusan perkara nomor 

500/Pid.B/2016/PN.Tjk dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anggota satuan polisi pamong praja  

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari 

penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni 

dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan 

perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam hal 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anggota satuan polisi pamong praja terhadap pekerja therapis city spa dalam 

Putusan PN Nomor: 500/Pid.b/2016/PN.Tjk yaitu pelaku terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas  



Zulita anatasia 
perbuatan yang dilakukannya karena terdapat kesalahan dan memenuhi syarat 

pemidanaan yaitu mampu bertanggungjawab karena ia mampu menilai dengan 

pikiran dan perasaanya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak 

dikehendaki oleh undang-undang. Kesengajaan Terdakwa yaitu mengetahui 

kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya 

terhadap kemungkinan itu andai kata timbul dapat disetujui atau berani 

menanggung resikonya. Tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dikarenakan 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum.Dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terletak pada 

unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama 

lain sehingga dapat menyimpulkan suatu fakta hukum atau peristiwa hukum. 

Terdapat tiga (3) dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 

yaitu secara yuridis dimana menjadi alat bantu hakim dalam melihat suatu 

perkara, secara filosofis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya 

pembinaan terhadap perilaku terdakwa dan secara sosiologis dijatuhkan pidana 

dan keterangan terdakwa merupakan menyangkut hal hal yang memberatkan dan 

hal hal yang meringankan. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja 

terhadap therapis city spa diberikan hukuman yang berat sehingga dapat 

menimbulkan efek jera. Hakim harus benar-benar melihat semua aspek 

berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan 

sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mengingat 

bahwa kejahatan asusila di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat 

menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pidana maksimum. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 
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MOTTO 

 

Barang Siapa Bersungguh Sungguh, Sesungguhnya 

Kesungguhan Itu Adalah Untuk Dirinya Sendiri 

(Q.S. Al-Ankabut:6) 

 

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai 

Dengan Kesanggupannya 

(Q.S. Al-Baqarah:286) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah 

laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut sudut pandang secara 

sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
1
 

 

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan 

masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau 

keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun 

ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan 

tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat 

merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, 

pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (misdrijven 

tegen de zeden) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan 

masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan 

pencabulan di media-media elektronik dan cetak. 

 

                                                           
1
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal 

Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 2 
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Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi 

pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat 

secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari 

masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat mengenai kehidupan seksual di 

negara masing-masing. Masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke 

Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk 

memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam 

masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha 

bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.
2
 

 

Tindak pidana kesusilaan dapat terjadi pada siapapun tidak terkecuali pada anak 

maupun perempuan, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anggota satuan polisi pamong praja terhadap seorang perempuan yang bekerja 

pada suatu tempat therapi atau dapat dikatakan sebagai tempat pengobatan secara 

tradisional dengan teknik pemijatan yang berada di Bandar lampung.  

 

Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi 

seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang 

menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, 

tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. 

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan 

seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan 

perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
3
 

                                                           
2
P.a.f. Lamintang dan theo lamintang, delik-delik khusus melanggar norma kesusilaan dan norma 

kepatutan, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm.1. 
3
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual senin, 13  Januari  2017, pukul 14.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seks
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Tindak pidana kesusilaan dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, 

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

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

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

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

komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau 

sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat 

seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman ajakan melakukan 

hubungan seksual sampai perkosaan.
4
 

 

Tindak pidana kesusilaan dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang 

berdasar pada gender, sebab pada dasarnya tindak pidana kesusilaan merupakan 

kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dapat 

terjadi pada seorang laki-laki terhadap perempuan maupun seorang perempuan 

terhadap laki-laki. 

 

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti yang telah 

disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yang 

diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan 

kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan feitelijke aanranding der 

eerbaarheid dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang 

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul outuchtige 

handelingen dengan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.
5
  

                                                           
4
 Ibid, 

5
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung:Refika Aditama, 

2003, hlm.118 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
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Fenomena yang kompleks terhadap kejahatan sebagai gejala yang menyangkut 

semua orang, dapat dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Para pelaku 

kejahatan menyebar luas dari seorang pejabat negara sampai dengan warga sipil. 

Hukum pidana yang merupakan sebagai disiplin ilmu normatif atau normatif 

discipline, mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan 

tentang kejahatan.  

 

Mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh Peraturan 

Perundang-Undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai 

hukuman (pidana) dan bersendikan probabilities, atau hukum kemungkinan-

kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan 

dalam masyarakat, yang berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan 

hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan terebut untuk meletakan 

criminal responsibility.
6
 Kasus kejahatan meliputi berbagai delik kesusilaan yang 

sering terjadi pada wanita dan anak. Seperti yang telah diatur di dalam ketentuan 

pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum. 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut
7
: 

“Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan 

atau dengan pidana denda setinggi tinginya empat ribu lima ratus rupiah 

Barangsiapa dengan sengaja didepan umum merusak kesusilaan yang 

kehadirannya disitu bukanlah atas kemauan nya sendiri”. 

 

                                                           
6
 Abintoro prakoso, kriminologi dan hukum pidana, laksbang grafika,Yogyakarta, 2013, hlm, 3. 

7
 Pasal 281 undang undang nomor 1 tahun 1946 
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai 2 (dua) 

unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yaitu Dengan Sengaja, dan unsur-

unsur objektif yaitu Barang Siapa, Merusak Kesusilaan, dan Didepan Umum. 

 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapat unsur subjektif dari tindak pidana 

yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsur opzettelijk atau dengan 

sengaja. Dampak kejahatan menimbulkan korban serta kerugian. Kerugian yang 

timbul bisa diderita oleh korban maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.
8
 

Dalam KUHP Indonesia, telah mengatur bahwa kejahatan dalam bentuk 

pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II 

BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. 

 

Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: 

 

„‟Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena 

salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman 

penjara selama-lamanya sembilan tahun”
9
. 

 

Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh 

(melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Menurut komentar para penulis Belanda, 

perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan 

pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai 

pengertian khusus.
10

 

 

                                                           
8
 P.a.f. Lamintang dan Theo Lamintang, Op. cit. hlm. 3 

9
 Ismanto dwi yuwono,penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak,pustaka 

yustisia,Yogyakarta,2015, hlm. 1. 
10

 ibid 
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Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang 

dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak 

diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat 

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

kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.
11

 

 

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan 

aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. 

Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program 

aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.
12

  

 

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku 

yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana 

memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.
13

 Dalam hubungan 

ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada 

tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan 

apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan 

dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi 

jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.
14

 Moeljatno 

mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau 

dia tidak melakukan perbuatan pidana.
15

  

                                                           
11 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.co.id diakses pada 13 januari 2017 

pukul:13.30 WIB 
12

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm 155 
13

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm .20 
14 ibid, Hlm 20 
15

 Moeljatno, Op.cit., Hlm. 155 
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Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak 

pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada 

seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak 

melakukan tindak pidana. 

 

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum 

karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Salah satu contoh kasus 

pencabulan pada perkara (Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk), terdakwa 

melakukan perbuatan cabul pada saat bertugas untuk melaksanakan misi 

penggerebekan yang dilakukan oleh salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja di Bandar Lampung pada Tahun 2015. 

 

Kronologis dalam perkara tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 

2015 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Asrin Bin 

Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI bahwa saksi Dedi 

Saputra Bin Sulaiman dan terdakwa ditunggu diruang kerja KaPolisi pamong 

praja kota Bandar Lampung. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi 

Dedi Saputra Bin Sulaiman masuk keruang kerja KaPolisi pamong praja Cik 

Raden yang selanjutnya dalam ruangannya, Cik Raden merancang suatu 

penjebakan pada gedung City Spa Bandar Lampung. Dikatakan sebagai misi 

penggerebekan City Spa yaitu dengan menyuruh lakukan terdakwa Gusti untuk 

melakukan perbuatan melawan hukum. 
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Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Kamar Gedung CITY SPA Lampung Tipe 

Eksekutif No. 207 Lantai II Jl. Pangeran Dipenogoro No. 181 Kelurahan Kupang 

Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Terdakwa menjalankan 

misi penggerebekana pada City Spa dan melakukan tindak pidana pencabulan 

secara paksa untuk melakukan hubungan badan serta ancaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 289 KUHP serta melakukan perbuatan tidak 

menyenangkan dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

335 KUHP.  

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan 

melakukan suatu perbuatan dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri 

yang dilakukan secara bersama-sama”. Terdakwa dihukum dengan Pidana Penjara 

selama 8 (Delapan) bulan. Sebelumnya tuntutan dari jaksa M. Syarief mengajukan 

hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan Cik Raden selaku KaPolisi terbukti 

melakukan tindak pidana yaitu turut serta dalam melakukan misi penggerebekan 

City Spa. Dalam hal ini Cik Raden dikenakan pasal 55 KUHP dan dihukum 

pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 

Berdasarkan contoh kasus di atas salah satu hal yang menarik dalam kasus ini 

adalah Terdakwa merupakan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bandar 

Lampung yang melakukan tugas dalam misi penggerebekan City Spa yang diduga 

dan berdasarkan pengaduan masyarakat bahwa tempat tersebut merupakan tempat 

Therapi Plus-Plus. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Gusti, terdakwa 

terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Selain terdakwa Gusti terdapat 

nama Cik Raden yang merupakan atasan terdakwa, yang mana menugaskan 

terdakwa untuk melakukan misi rekayasa penggerabakan pada City Spa.  
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Mengingat bahwa dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Gusti 

bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan adanya faktor pendorong dari ketua 

polisi pamong praja yaitu Cik Raden yang juga terbukti menyuruh lakukan dan 

turut serta melakukan dalam misi penggerebekan City Spa. Tertuang dalam pasal 

yang dikenakan yaitu Pasal 55 KUHP. Penjeratan kasus tersebut memiliki tingkat 

kategorinya, yaitu yang menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan. dalam 

Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dipidana sebagai pelaku tindak 

pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam 

melakukan perbuatan. 

 

Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya 

diterima oleh terdakwa, karena perbuatan yang terdakwa lakukan terjadi 

dikarenakan adanya daya paksa orang yang berkuasa yaitu ketua satuan polisi 

pamong praja Cik Raden selaku atasan terdakwa dan dapat dikategorikan 

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah overmacht. Tetapi walaupun 

terdakwa hanya menerima perintah dari atasan nya, terdakwa Gusti terbukti telah 

melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap karyawati di City Spa. 

 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

menelitinya dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum yang hasilnya akan di 

jadikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi 

Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk)” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

  

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas 

dan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam perkara 

Putusan Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk ? 

2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Agar dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas maka ruang 

lingkup dalam pembahasan skripsi ini terbatas pada objek kajian bidang hukum 

Pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja dalam 

putusan perkara Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk. Ruang lingkup penelitian ini 

tahun 2016/2017. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan 

skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja putusan 

perkara Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh Anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penulisan skripsi ini akan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk 

dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan 

yang telah dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja. 

b. Keguanaan Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna sebagai: 

1. Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan 

mengenai tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh anggota 

satuan polisi pamong praja. 
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2. Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi 

para pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban 

pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan 

polisi pamong praja. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
16

  

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 

“Kesepakatan Menolak” suatu perbuatan tertentu.
17

. Hukum Pidana sebagai salah 

satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen 

hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu.  

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya 

karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam 

bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, ‟toerekenbaarheid” 

dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar 

hukum.
18

 

                                                           
16

 Soerjono soekanto, pengahntar penelitian hukum, UI press alumni, bandung, 1986, hlm .125 
17

 Chairul Huda, Op.Cit, hlm.68 
18 Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm.26
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Hukum sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari 

ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan 

“lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini 

terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap 

masanya. 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan 

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

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk 

mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus 

menghindri perbuatan demikian.
19

 Kesalahan dalam arti luas, meliputi yaitu 

sengaja atau, kelalaian (culpa), dan dapat di pertanggungjawabkan
20

 Untuk dapat 

dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan 

yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, adanya hubungan 

batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada 

alasan pemaaf.
21

 

 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi rumusan sebagai berikut:
22

 

a. Mampu Bertanggungjawab 

b. Kesalahan 

c. Tidak ada alasan pemaaf 

                                                                                                                                                               
 
19

 Moeljatno, Op.cit, hlm.169 
20 Andi Hamzah, Asas-AsasHukumPidana, RinekaCipta, Jakarta, 2008, hlm. 111 
21 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Lampung, Unila, 2009. Hlm.95 
22 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 75
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Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga 

unsur pokok, yaitu: 

1. Unsur Perbuatan 

Perbuatan atau tindakan seseorang.adalah titik penghubung dan dasar untuk 

pemberian pidana pada perbutan orang tersebut 
23

 

 

2. Unsur Orang atau Pelaku 

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

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

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

dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada 

suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman. 

 

3. Unsur Pidana, melihat dari si pelaku 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.
24

 

 

b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan 

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

undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal 

dan internal sehingga dapat dipertanggugjawabkan secara profesional kepada 

publik (the truth and justice).  

 

 

                                                           
23

 Sudarto, op.cit, Hlm.64 
24 Sudarto,ibid, hlm.9 
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Dalam menjawab permasalahan kedua, dengan menggunakan pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan pidana, Rusli Muhammad mengemukakan bahwa 

pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:
25

 

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-

undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 

barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 

2. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang 

terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. 

 

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (locus 

delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi tentang cara tindak 

pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung 

atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, 

serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang 

harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan 

di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai 

unsur yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan 

folosofis (keadilan).
26

 

                                                           
25

 Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana dan Praktik, Teknik 

Penyusunan dan permasalahannya, Citra Aditya, Bandung hlm 75 
26

 http://knowledgeisfree.blogspot.id dikases pukul 19.00 WIB hari kamis tanggal 4 Maret 2017 
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Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau 

kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. 

 

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili 

perkara putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, 

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim 

yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hukum hakim menurut Lilik 

Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya 

putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way 

test), yakni: 

1. Benarkah putusanku ini? 

 

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

 

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

 

4. Bermanfaatkah putusanku ini? 
27

 

 

 

Dalam hal pertimbangan putusan hakim digunakan Teori ratio decidendi yaitu 

sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan 

untuk keputusan itu”, “the reason” atau “the rationale for the decision”. 

                                                           
27

 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119 
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Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan 

hakim yang terlebih dahulu, akan tetapi juga di negara bertradisi civil law system 

seperti Indonesia, Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang 

merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan 

sehingga sampai membuat keputusan demikian.  

 

Setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang 

menentukan putusan. Kadang ratio decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang 

pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang essensiil ini 

menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau 

membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara 

untuk dibuktikan”. 

 

Melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar 

hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat 

pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti obiter 

dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin 

relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum.  

 

Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan 

lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan, semua pernyataan yang tidak 

membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar 

memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar 

dari hukum atau tidak) adalah disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting 

opinion juga termasuk obiter dicta.  
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2. Kerangka konseptual 

 
 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Larangan, Perbuatan, 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkara, dsb)
28

 

b. Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannnya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada 

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Perbuatan 

yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan kepada si 

pembuatnya, artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian 

diteruskan kepada si terdakwa.
29

 Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana 

adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 

c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua 

rumusan delik
30

 

d. Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu bentuk tingkah laku kejahatan asusila 

yang bertentangan dengan moral kesusilaan, kemanusiaan, merugikan 

masyarakat, asosial, melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana.
31

 

                                                           
28

 W.J.S. Poerwadarminta, 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia¸Jakarta, Bina Pustaka, hlm. 

228. 
29 Roeslan Saleh , 1981 , Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab . Aksara Baru .Jakarta . 

hlm 80 
30 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.31 
31 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm. 73 
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e. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah 

daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat.
32

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian 

permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas 

skripsi ini serta sistematika penulisan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong 

praja. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan di 

selidiki. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian 

umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian 

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

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, Pertanggungjawaban pidana, pengertian 

                                                           
32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010Tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja 
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Satuan Polisi Pamong Praja dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan. 

III. METODE PENELTIAN 

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan metode dan menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber 

dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, 

serta metode Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang 

Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitin yang telah dilakukan juga 

memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu 

menjelaskan pembahasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja 

(studi putusan PN nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk) dan apakah dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. 

 

V. PENUTUP 

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta 

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari 

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan 

dimasa mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu 

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban 

pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini 

berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu 

tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak.
33

 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu 

adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang
34

 Pertanggungajawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan 

                                                           
33 Saefudien, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , 2001, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm 
6 
34

 Chairul Huda, Op.Cit. hal. 70-71
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yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada 

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan 

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan 

perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas 

kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik 

bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan 

berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.  

 

Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, 

namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya 

pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang 

ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai 

keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan 

konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana 

kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
35

  

 

Adanya hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep 

sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran 

kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 

suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran 

orang itu jahat.  

                                                           
35 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. 
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Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a 

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

tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana 

seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (actus 

reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).
36

 

 

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. 

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

hukum pidana mengenal asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (geen straf zander 

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

pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema 

dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.
37

 

 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah 

melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan, “orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan 

pidana”.
38

 Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan 

bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak 

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

KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1: 

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat , 

tidak dipidana”.
39

 

                                                           
36

 Mahrus Ali , Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm 156 
37

 ibid,. hlm. 157 
38 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Bina Aksara, 1887, hlm 155 
39

 Saefudien, Op.cit . hal 76 
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Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang 

pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk tindak 

pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan pembuatnya 

tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai 

dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP. 

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; 

memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus 

digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan 

spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana 

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya 

kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya
40

 

 

 

                                                           
40 bid, hlm. 23. 
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Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung 

kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan 

kelalaian (culpa). 

1. Kesengajaan (opzet) 

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga)  macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan 

 

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. 

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku 

pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan 

yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki 

mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 

hukuman ini. 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 

 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia 

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya 

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang 
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menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan 

seseorang yang dilakukannya
41 

2. Kelalaian (culpa) 

 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa 

dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, 

merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. 

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan 

akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana 

ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat 

mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya 

akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan 

akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
42

 

 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan 

terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. 

Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. 

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang 

mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak 

mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana 

sikap berbahaya. 

 

                                                           
41 bid, hlm. 46. 
42 bid, hlm. 48. 
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2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian 

kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan 

yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan. 

 

B. Tindak Pidana Pencabulan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang 

yang melawan hukum dan patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
43

 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana dan merupakan 

suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau 

kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku 

yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya 

maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 

tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib dicantumkan dalam 

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun daerah.
44

 

                                                           
43

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

2001, hlm. 20 
44

 P.A.F. Lamintang, op.cit. 1996. hlm. 7 
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 

dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat
45

 

 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan 

pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah : 

a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana; 

b. Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan 

oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan 

c. Criminal act diterjemahkan dalam istilah Perbuatan Kriminal. 

 

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

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 

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

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa Delik adalah 

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang tindak pidana. 

 

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 3 (tiga) kata, 

yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti. Straf diartikan 

                                                           
45

 Amir Ilyas,Asas-asas Hukum Pidana,Yogyakarta:Rangkang Education, 2012, Hlm. 18. 
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sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit 

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik strafbaar feit memuat beberapa unsur 

yakni: 

1. Suatu perbuatan manusia , 

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

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan46 

 

Istilah terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah CQ 

Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang 

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

mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, 

bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh 

orang yang mampu bertanggungjawab.
47 

 

 

Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang 

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

dilakukan dengan kesalahan.
 

Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam 

pengertian tindak pidana. Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa, 

perbuatan pidana adalah perbuata manusia yang termasuk dalam ruang lingkup 

rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
48

 Dalam hal ini 

                                                           
46 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana ,edisi revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2012 ,hlm 48 
47

 S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta:alumni 

AHAEM-PTHAEM, 1986,. Hlm.205 
48 D.Schaffmeister,N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, Yogyakarta:Liberty.1995,. 
hlm.27 
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sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun dapat dicela umumnya 

telah dipahami sebagai makna kesalahan. 

 

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga 

umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia. Beberapa ahli 

mengemukakan bahwa Strafbaarfeit/delik ialah sebagai berikut: 

a. Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 

b. Menurut Andi Hamzah Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 

terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). 

c .  S.R. Sianturi memberikan rumusan, tindak pidana adalah sebagai suatu 

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan 

hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang yang 

bertanggungjawab.
49

 

 

Istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang 

dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Oleh karena 

itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 

dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dimana pengertian 

perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 

                                                           
49

 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana,Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, Hlm. 20. 
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sebenernya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
50

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

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

perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika dikatakan 

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana barangsiapa yang melakukannya
51

, Maka unsur-unsur yang terdapat dalam 

tindak pidana yaitu sebagai berikut: 

a. Unsur Objektif 

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

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan–keadaan di mana tindakan–tindakan si 

pelaku itu harus dilakukan: 

1. Sifat melanggar hukum 

2.  Kualitas dari si pelaku 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

 

b. Unsur Subjektif 

 

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

dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya.Unsur ini terdiri dari : 

 

 

                                                           
50
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

 

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

 

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

pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 

 

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

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
52

 

 

Tindak Pidana dapat dibedahkan setidak-tidaknya dari dua (2) sudut pandang, 

yaitu sudut pandang Teoritis; dan sudut pandang Undang-Undang.  

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritisi 

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi 

rumusan yang dibuatnya. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum 

yang tercermin pada bunyi rumusannya. Beberapa contoh, diambilkan dari 

batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah dibicarakan di atas.
53

 Menurut 

Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan 

hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 

 

Perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. 

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada 

perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan 

pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya 

benar-benar dipidana. 
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b.  Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 

masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Terdapat 

unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah 

laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). 

Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan 

seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali mengenai unsur kemampuan 

bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 

sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan 

tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 

diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif;  

e. unsur keadaan yang menyertai 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

 



34 
 
 

Berdasarkan 11 unsur tersebut di antara 2 (dua) unsur, yaitu kesalahan dan 

melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa 

unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, Unsur yang 

bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, 

yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-

keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objektif tindak pidana. 

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai 

batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.  

 

Dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualism 

tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan 

manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi 

yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur 

tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-

mata mengenai perbuatannya.
54

 

 

C. Pengertian Pencabulan  

Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud 

perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang 

lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 

lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. KUHP menjelaskan perbuatan 

cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 

perbuatan yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 
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misalnya Cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dsb. Persetubuhan juga 

masuk dalam pengertian cabul”.  

 

Adami Chazawi mengemukakam perbuatan cabul sebagai segala macam wujud 

perbuatan tidak baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain 

mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya 

yang dapat merangsang nafsu seksual. KUHP menggolongkan tindak pidana 

pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan 

dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan 

mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. 

Sedangkan dalam konsep KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” 

disamping pencabulan, sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan
55

 

 

Menurut Lamintang, Tindak Pidana pencabulan dengan menyalahgunakan yang 

timbul dari suatu keadaan adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki 

hubungan keluarga, kepada seseorang yang bermotif untuk menjadikannya 

sebagai objek kepuasan seksual dengan cara menggunakan suatu keadaan atau 

dengan penyesatan, yaitu dengan menggerakkan seseorang yang belum dewasa 

dan berkelakuan baik untuk melakukan cabul.
56
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1. Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan 

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan menjabarkan 

unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul. Ketentuan 

mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling lama Sembilan tahun.” 

  

Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsurnya 

sebagai berikut . 

1) Perbuatannya 

Perbuatan cabul dan memaksa caranya dengan kekerasan atau dengan 

ancaman kekerasan. 

 

2) Objeknya 

Seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan tersebut 

dan juga memberikan pengertian perbuatan memaksa sebagai perbuatan yang 

ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang 

bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima 

kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri
57
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D. Pengertian SatPol PP 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum 

disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, 

adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda (Peraturan daerah) dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  

 

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah 

dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 

Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010, 

Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap 

provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi 

Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.
58
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E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Seorang hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. 

Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita telah menjadi 

ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di 

Indonesia, pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim 

itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang 

diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula 

kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran 

materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.
59

 

  

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu 

pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu 

oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Keyakinan 

hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri 

untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut 

undang-undang
60

.  
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Adapun hakim mempertimbangkan hal- hal yang ditentukan menurut pasal 184 

ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang 

sah yaitu : 

1) Alat bukti yang sah ialah : 

a) Keterangan saksi; 

b) Keterangan ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan terdakwa. 

 

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Sedangkan 

hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun 

meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya, 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat.  

 

Peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan 

kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari 

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya.  
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Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di 

mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, 

yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

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

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang 

baik
61

  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya
62

. 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 
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Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan 

kepentingan antara negara (state), pasar (market) dan masyarakat (civil society), 

hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu 

kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah 

sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri.  

 

Keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak 

(independent and impartial) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang 

demokratis (rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum 

(constitutional democracy). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh 

suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak dan harus dijalankan oleh 

setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).
63

 

 

Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap 

tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan 

puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek- 

aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap 

mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.  

 

Berdasarkan hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi 

hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan 

hukum (onvoldoende gemotiverd).  

                                                           
63

 Bagir Manan. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian).FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. 

hlm. 16-17 



42 
 
 

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim dalam persidangan yang timbul dan 

merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 

dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sebelum adanya 

pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 

menarik fakta-fakta, praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap 

seseorang hakim. Hakim yang baik adalah seorang hakim yang memiliki kerangka 

landasan berfikir/bertindak, tetapi seorang hakim hanyalah seorang manusia biasa 

yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan.  

 

Penalaran hukum serta perumusan argumentasi hukum dalam proses perumusan 

putusan, akan menggambarkan bagaimana kesungguhan dan kecermatan majelis 

hakim ketika hendak menentukan isi putusannya. Proses perumusan putusan 

hakim bukanlah sekedar persoalan mencari kesesuaian antara rumusan kaidah 

hukum dengan fakta persidangan Hal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila sesuatu 

putusan hakim tanpa disertai dengan alasan dan dasar putusan, baik berupa 

peraturan perundangan-undangan maupun hukum tidak tertulis yang digunakan 

sebagai dasar mengadili, maka putusan yang demikian itu dapat dikategorikan 

putusan yang tidak disertai pertimbangan yang cukup serta bertentangan dengan 

perintah undang undang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam melaksanakan 

suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam melakukan kegiatan penelitian ini 

terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peneltian 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 dan beberapa gejala hukum tertentu..
64

  

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris sebagai berikut : 

1. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku buku, 

Peraturan Undang-Undang, bahan-bahan literatur lain yang menunjang dan 
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berhubungan sebagai penelaah hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai 

dengan penelitian hukum tertulis. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan 

data primer yang secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara 

atau interview dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

B. Sumber Dan Jenis Data 

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

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari daftar pustaka.
65

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitan ini menggunakan data 

sekunder dan data primer yaitu: 

a. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

yang melakukan studi dokumen, yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan mengutip dan menelaah 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel dan 

literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, baik itu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan 

hukum tersier.
66

 jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 

pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan pada 

bahasan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Tindak Pidana 

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Paraja 

yang relevan dan representive. 
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Adapun data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan 

cara studi kepustakaan meliputi: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, terdiri dari : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 

tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

e.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi, dan 

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.  

f. Putusan Nomor: 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang kaitannya dengan 

bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang fungsinya 

melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-

pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel 
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dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian 

ini. 

 

b. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (field 

research) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara 

wawancara secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian 

ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dan 

Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakukan dengan metode depth interview (wawancara langsung secara 

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

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  = 1 Orang 

2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana   = 2 Orang   + 

Jumlah        = 3 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan yang ada hubungannya dengan metode 

pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan untuk melengkapi data guna 

pengujian penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari 

 

a. Pengumpulan Data Sekunder  

Prosedur Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui studi pustaka 

(library research) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah 

literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan 

hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas. 

 

b. Pengumpulan Data Primer 

 

Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field research) dengan cara 

wawancara (Interview). Pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara (Interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan 

yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat 

penelitian berlangsung. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling. 
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2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. 

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

a. Editing data, yaitu memperbaiki data sehingga dapat menjadi data sesuai 

dengan format yang ditemukan. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dengan 

permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh data yang objektif. 

c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan hingga mudah dianalisa. 

 

E. Analisis Data 

 

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. 

Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah 

dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan 

Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 

500/Pid.B/2016/PN.Tjk), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 

masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilanjutkan dengan 

menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusussus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian 

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi 

ini, penulis menarik simpulan : 

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan 

oleh anggota satuan polisi pamong praja yakni: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan 

apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas 

suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus pencabulan ini 

memenuhi tiga unsur dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana 

pencabulan yaitu ditinjau dari kemampuan Gusti Zaldi Arid Dian 

(terdakwa) dapat bertanggung jawab. Berdasarkan perbuatan terdakwa 

dalam hal ini, terdakwa dikatan sehat atau dapat dikatakan bahwa orang 

yang normal jiwanya dan mampu bertanggung jawab karena ia mampu 

menilai dengan pikiran dan perasaanya bahwa perbuatannya itu dilarang, 

artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat 

seperti pikiran dan perasaan tersebut.  
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b. Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini 

berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang 

diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Sengaja 

sebagaimana dimaksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat 

perbuatanya. Kesengajaan Terdakwa yaitu mengetahui kemungkinan 

adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan 

pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, 

pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup. Sikapnya 

terhadap kemungkinan itu andai kata timbul, dapat disetujui atau berani 

menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di 

sekitar perbuatan dan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat 

yang tidak diinginkan.  

 

c. Tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dikarenakan perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan tetap merupakan 

perbuatan pidana. Atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa 

terbukti telah melanggar pertintah jabatan dimana melakukan perbuatan 

melawan hukum dan tidak sesuai dengan tugas,wewenang dan runag 

lingkup kerja, dan juga terbukti secara sah melakukan tindak pidana 

pencabulan kepada therapis City Spa yang mana dalam hal ini terdakwa 

dikenakan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. 
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2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku 

tindak pidana pencabulan yakni: 

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan 

putusan pidana terhadap pelaku pencabulan yaitu hakim yang memeriksa 

dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah 

mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu 

sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu hukum atau peristiwa 

hukum sebagaimana yang terjadi.  

 

b. Putusan hakim yang berkualitas didasarkan dengan pertimbangan hukum 

sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan 

keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal 

dan internal sehingga dapat dipertanggugjawabkan secara profesional 

kepada publik. Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini 

bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dalam melakukan perbuatan 

asusila dan belum pernahnya terdakwa dihukum, juga terdakwa bersikap 

sopan selama persidangan. 

 

c.  Terdapat tiga (3) dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan yaitu secara yuridis dimana menjadi alat bantu hakim dalam 

melihat suatu perkara, secara filosofis menilai bahwa pidana yang 

dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku terdakwa dan 

secara sosiologis dijatuhkan pidana dan keterangan terdakwa merupakan 

menyangkut hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan 
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B. Saran 

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah : 

 

1. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja terhadap 

karyawati/therapis diberikan hukuman yang berat sehingga dapat 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang 

kejahatan asusila seperti ini. 

 

2. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa yang 

melakukan tindak pidana pencabulan. Hakim harus benar-benar melihat 

semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan 

hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan 

semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis 

yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan asusila di Indonesia 

terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan 

hakim dalam memberikan pidana maksimum. 
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