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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Pemidanaan Dan Penjatuhan Pidana 

 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 

 

1. Teori Relatif atau tujuan ( doeltheorien ) 

 

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. 

Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa 

depan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan 

pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan 

saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu 

sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 

masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. 

 

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya 

tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas 

dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak 

menjamin berkurangnya kejahatan. 

 

2. Teori Absolut atau teori pembalasan ( vergeldingstheorien ) 

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran 

dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan 
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karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-

mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama 

dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, 

sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang 

pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka 

dia di pidana lebih berat.  

 

3.  Teori gabungan ( verenigingsthrorien) 

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik 

beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan 

prefensi seimbang. 

 

a.       Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. 

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang 

pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap 

tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan 

demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan 

jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan 

umum.
1
 

 

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak 

yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar 

pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di 

lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang 

                                                 
1
Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pemidanaa, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 135-137. 
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berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh 

Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap 

pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata 

hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. 

 

b.      Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. 

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga 

tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan 

karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan 

secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan 

pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana 

yaitu : 

1).     Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan  norma hukum 

demi pengayoman masyarakat. 

2).     Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya 

orang yang baik dan berguna. 

3).    Menyelesaikan konflik yang di timbulkan olah tindakan pidana memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

4).    Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP 

tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi 

usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa 

bersalalah terhadap terpidana. 
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B. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 

Strafbaar feit yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, 

perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam 

dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak 

pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2
 

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana.Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam 

KUHP dikenal istilah strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dikenal 

denganistilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa 

pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.
3 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di 

Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana 

ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.
 

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat 

sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “strafbaar 

feit”.Pengertian dati strafbaar feit menurut Pompe antara lain:
 

                                                 
2
 Tri Andrisman, op.cit. 

3
 Bambang Poernomo, 1982, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia. Yogyakarta. hlm. 86. 
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a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b. Definisi menurut hukum positif merumuskan “strafbaar” adalah suatu 

kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang 

dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut 

meliputi perbuatan pasif dan aktif.Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak 

pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak 

pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta 

adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena 

melanggarperaturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang 

berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus 

mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam 

perbuatan tersebut. 

C. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak 
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Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataanya, 

situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya 

diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta 

bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. 

Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena 

anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental 

seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa 

terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian 

anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal 

tersebut, yaitu: 

A. Pengertian Anak Menurut KUHPidana: 

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 

(enam belas) tahun. 

B. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: 

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 

C. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak terdapat dalam Pasal I Ayat (1): 

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

anak yang masih dalam kandungan. 

D. Pengertian - Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1):  
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Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. 

E. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2): 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 

F. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (5) sebagai berikut: 

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya. 

G. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on 

the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut: 

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan betas) tahun kecuali 

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. 

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam 

tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut 

Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum 

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

Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan 

diskriminasi. 
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Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak 

adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti 

kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur 

tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip 

dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan 

perlindungan anak. 

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan 

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

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan 

anak. 

 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, 

maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka 

mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. 

Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda. Nusantaran mengatakan 

(1986:22): 
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“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa 

didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, 

dan budaya”.4 

Adapun dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 

1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 

keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis 

pelaksanaan perlindungan anak. 

1) Dasar Etis ; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 

yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

2) Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 

1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan Iainnya yang berlaku. 

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu 

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang 

berkaitan. 

 

 

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan 

anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu: 

a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik budaya, dan bahasa, status hukum 

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

                                                 
4
 Abdul Hakim, 1986, Proses Perlindungan Anak, Garuda Nusantara. Surabaya. hlm. 22. 
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b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 22). 

c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang 

secara umum bertangung jawab terhadap anak dan mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23). 

d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 2). 

 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung 

jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 

26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu: 

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya. 

c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

 

Dalam hal orang tua tidak ada, dan atau tidak diketahui keberadaannya atau 

karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, 

maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Arif Gosita (1989:35) mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah 

hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya.5 

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan 

kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum pidana, hukum acara 

perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan 

anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-

benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.  

Anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban merupakan bagian dari generasi 

muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 Ayat (1), yang di maksud dengan 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. Yang di maksud dengan anak nakal adalah : 

1. Anak yang melakukan tindak pidana 

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hokum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pidana penjara, 

pidana kurungan maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada anak sebagai 

                                                 
5
 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo. Jakarta. hlm. 35. 
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pelaku tindak pidana adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman 

pidana bagi orang dewasa.  

 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) yang di maksud dengan anak adalah 

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

masih dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang ini, lebih mengatur tentang 

anak sebagai korban kejahatan dan diharapkan dapat melindungi dan 

mempertahankan hak-hak anak, karena anak sebagai korban kejahatan sering kali 

terabaikan hak-haknya yang seharusnya dilindungi, di mana anak merupakan 

amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang 

harus dijunjung tinggi. 

 

 

 

 

D. Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak  

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah 

kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk 

mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian 

dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut 

pandangan dan nilai nilai yang berlaku di  masyarakat tertentu.  
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Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup 

tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana 

yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang 

paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat 

mengenai kesusilaan secara induvidual tidak  seberapa besar jika dibandingkan 

dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di 

tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat 

berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.  

 

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat 

universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, 

tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar sana Adji, delik 

susila menjadi ketentuan universal apabila :  

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan 

2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur 

3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum 

4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya. 

5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru 

terhadap muridnya.  

 

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang 

berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian 

melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang  melanggar rasa malu seksual. Hal 

ini  tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa 

kriterium eerboarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan 
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mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat 

menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.  

 

Kesusilaan (zedelijkheid) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam 

hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak 

mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (zeden) pada 

umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.  

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :  

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) 

a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP 

b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHAP  

2. Tindak pidana kesopanan 

a. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP 

b. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP6 

 

Tindak Pidana Persetubuhan dan Unsur-Unsurnya Perbuatan persetubuhan 

merupakan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di 

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

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 

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

                                                 
6
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama. 

Jakarta. hlm. 110. 
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rumusan Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 di atas, maka dapat 

diketahui unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana tersebut, yaitu : 

1. Unsur Subyektif : 

a. Setiap orang 

b. Dengan sengaja 

2. Unsur obyektif 

a. Melakukan persetubuhan 

b. Anak (yang dipaksa) 

c. Agar anak : melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Persetubuhan terhadap anak menurut KUHP merupakan salah satu syarat 

terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya 

Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang 

bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.  

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan 

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

masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. 

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa 

menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat 

kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana 

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

keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam 

perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan 
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yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam 

alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan. Hal 

substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan 

antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk 

dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat 

dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul 

yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal 

tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.  

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 

atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, 

dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan 

tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan cabul 

merupakan perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan nafsu birahi atau seks 

terhadap orang lain yang tidak ada ikatan perkawinan. Perbuatan cabul selalu 

dikaitkan dengan bagian-bagian badan atau tubuh yang sensitif untuk merangsang 

nafsu seks, seperti mulut, buah dada, dan sebagainya.  

Selanjutnya dikatakan bahwa persetubuhan masuk pula dalam pengertian 

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

pula makna persetubuhan. Hanya saja persetubuhan dan perbuatan cabul disebut 

tersendiri dalam undang-undang.  
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Perbuatan cabul memiliki makna yang lebih luas dibanding persetubuhan. 

Persetubuhan memandang perbuatan meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan 

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

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

perempuan sebagaimana yang dilakukan untuk mendapatkan anak hingga 

keluarnya air mani. Sedangkan dalam perbuatan cabul memandang perbuatan 

merangsang nafsu seks saja terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan 

sudah merupakan perbuatan cabul yang memenuhi unsur tindak pidana, apalagi 

jika sampai melakukan persetubuhan dengan yang demikian tersebut.  

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

dalam beberapa Pasal. Persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan 

sebagaimana Penulis uraikan sebelumnya. Anak yang dimaksud yakni 

sebagaimana anak yang dimaksud dalam KUHP Pasal pertama yang merumuskan 

persetubuhan terhadap anak yaitu Pasal 287 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut 

yaitu :  

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang 

diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu 

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

belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan 

tahun.  

Pasal tersebut menyaratkan adanya persetubuhan dengan perempuan yang bukan 

isteri pelaku. Pelaku harus menyadari bahwa umur perempuan yang disetubuhinya 

masih belum cukup 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya, pelaku harus dapat 

menyangka bahwa perempuan tersebut belum masanya untuk dikawini.  

Pasal 288 Ayat (1) menyatakan bahwa :  
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Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus 

patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, 

dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu 

berakibat badan perempuan itu mendapat luka.  

 

Pasal 290 Ayat (2e) menyatakan bahwa :  

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 

diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu 

belum masanya buat kawin.  

 

Selanjutnya dalam Pasal yang sama Ayat (3e) menyatakan bahwa :  

Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau 

patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 

kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, 

akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, 

atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.  

Ayat 2e menguraikan unsur perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, diketahui atau patut 

disangkanya bahwa seseorang tersebut belum masanya untuk dikawin. Pencabulan 

tersebut bersifat lebih luas dibanding persetubuhan.  

Selanjutnya Ayat 3a menjelaskan mengenai membujuk seseorang yang belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, diketahui atau patut 
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disangkanya bahwa seseorang tersebut belum masanya untuk dikawin, untuk 

melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan. 

Membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya untuk 

melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan perbuatan yang 

demikian terjadi pada dirinya diatur dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHP. Bunyi 

lengkap Pasal tersebut yaitu :  

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi 

uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang 

berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh berhubungan yang 

sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum 

dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut 

harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul 

dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada 

dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.  

 

Kata membujuk dalam Pasal ini ditentukan lingkupnya, yaitu menggunakan 

hadiah atau perjanjian uang atau barang, pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada 

disebabkan adanya hubungan, dan adanya tipu. Pihak yang dibujuk harus tidak 

bercacat kelakuannya. Tidak bercacat kelakuannya ditafsirkan hanya mengenai 

kelakuan dalam hal seksual.7 

Dari berbagai kasus persetubuhan yang terjadi di Indonesia yang bermacam 

macam bentuk dan modus operansinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu 

dan lain sebagainya, para pelaku persetubuhan tersebut menurut Komisi Nasional 

Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga 

sampai lima tahun. 

                                                 
7
 Ibid. hlm. 215. 
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Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh para pelaku persetubuhan anak di bawah umur, ini menjadi suatu 

polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu 

tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman 

bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta 

dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang 

akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. 

 

 

 

 

 

 

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

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

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa kesalahan yang di anggap telah terbukti, di samping itu adanya alat 

bukti menurut Undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik.
8
 

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan cendrung lebih banyak menggunakan 

pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non Yuridis. 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Loq. Cit. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Pasal 8 Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan juga sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  

Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa : Penetapan dan putusan 

sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus 

memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 

tepat dan benar. 

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian 

mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang 

dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan 

serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. 

Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk 

mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang 

berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. 

 

Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu ada 

serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :  

a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 

yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat 

dipidana. 
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c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
9
 

 

Menurut M. Rusli untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, 

hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu 

pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam 

persidangan dan Undang-undang yang ditetapkan sebagai berikut :   

a. Dakwaan jaksa penuntut umum. 

b. Keterangan saksi. 

c. Keterangan terdakwa. 

d. Barang bukti. 

e. Pasal-Pasal dalam Undang-undang tindak pidana.10 

 

1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 

praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini 

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

terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim 

sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-

fakta yang terungkap tersebut.  

 

Pertimbangan yuridis mengacuh kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik 

peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem 

                                                 
9
 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana,  Alumni. Bandung. hlm. 74. 

10
 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti. Bandung. 

hlm. 125. 
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dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan 

berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban 

pidana. 

Pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo Undang RI No. 3 Tahun 1997 

tentang Peradilan Anak, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur barang siapa ; 

2. Unsur dengan sengaja ; 

3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; 

 

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, secara yuridis hakim senantiasa 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini 

telah diatur secara limitatif dalam KUHP. 

Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut : 

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan  

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

Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau pegawai 

negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa sehubungan dengan 

jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya 

yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan 

ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, Pasal 52a KUHP 

mengatur pula bahwa apabila saat melakukan kejahatan menggunakan bendera 

Kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya juga ditambah sepertiga. 
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2. Pengulangan tindak pidana (recidive)  

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang 

melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan 

hakim yang tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak 

pidana lagi.
11

 

 

3. Perbarengan (Concursus/Samenloop) 

Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, 

di mana perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana 

yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.  

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan  

1. Percobaan (Poging)  

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah nyata 

niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak pidana, 

dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak dari 

pelakunya. Pemidanaan percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. 

Mencoba untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.  

 

2. Pembantuan (medeplichtigheid)  

Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari 

pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan 

tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak 

pidana tersebut. membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, 

                                                 
11

 Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 155. 
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yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum 

tindak pidana dilakukan. 

 

3. Belum cukup umur (minderjarig) 

Belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak 

pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga 

hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana belum 

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

setelah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut, yang 

dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini diambil alih Mahkamah 

Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak 

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

Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

2. Pertimbangan Sosiologis  

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut 

pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang 

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

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi 

lengkap Pasal tersebut yaitu sebagai berikut : 

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
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Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis 

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

sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-

nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim 

dituntut untuk tidak tersing dari masyarakatnya. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :  

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

masyarakat;  

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

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;  

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

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

diterapkan; dan  

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

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

3. Pertimbangan Subjektif  

Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian 
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subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap 

orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada 

pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum 

masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.  

Para “aktor” yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, baik para hakim, 

maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klien (pencari 

keadilan), kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh 

nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.
12

 

 

                                                 
12

 Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Huku,. 

Kencana. Jakarta. hlm. 230. 


