
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu 

strafbaar feit atau juga sering disebut delict. Istilah tersebut merupakan istilah 

yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para 

ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar 

pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka 

ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: “ perbuatan pidana”, “ peristiwa 

pidana”, “tindak pidana”, “ perbuatan yang dapat dihukum”.1 Moeljatno 

mempergunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menggantikan istilah strafbaar 

feit atau delict. 

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan 

bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan 

                                                           
1 I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32. 
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diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.2 

Simons menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab.3 

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang 

patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat 

pengertian-pengertian ini, maka dalam pokoknya ternyata: 

1. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. 

2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang 

mengadakan kelakuan tadi. 4 

Jonker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap, 

yang meliputi : 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

2. Unsur-Unsur  Tindak Pidana 

Secara garis besar  unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 

golongan yaitu Monistis dan Dualistis.  

Masing- masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri- sendiri yaitu 

                                                           
2 Ibid., hlm. 34. 

 
3 Ibid., 
4 Ibid., hlm. 35. 
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a. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah: 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif) 

2. Diancam dengan pidana  

3. Melawan hukum 

4. Dilakukan dengan kesalahan 

5. Oleh yang bertanggung jawab 

Selanjutnya Simons yang dikutip Sudarto, membedakan unsur- unsur  Strafbaar 

feit antara unsur subjektif dan unsur objektif. 

a. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah: 

1. Unsur subjektif yaitu : 

a. Orang yang mampu bertanggung jawab 

b. Kesalahan  (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan.  

2. Unsur objektif yaitu : 

a. Perbuatan orang 

b. Akibat yang kelihatan 

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 

b. Merger , menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yaitu : 

1 Perbuatan dalam arti luas oleh manusia 

2 Bersifat melawan hukum 

3 Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang 

4 Diancam dengan pidana 

c. Van Hamel, unsur- unsur tindak pidana adalah : 

1 Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU 

2 Bersifat melawan hukum 

3 Dilakukan dengan kesalahan 

d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1 Perbuatan oleh manusia 

2 Bersifat melawan hukum 

3 Dilakukan dengan kesalahan5 

 

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (anact 

does not make a person gulity unless the mind is guilty or actus non facit reum 

nisi mens sit area). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 

diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) atau kelapaan.  

Sementara unsur objektif adalah unsur dari luar diri si pelaku yaitu: 

                                                           
5 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990, hlm.50. 



19 
 

1. Perbuatan manusia berupa:  

a. act, yaitu perbuatan aktif 

b. ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang membiarkan atau 

mendiamkan) 

2. Akibat (result) perbuatan manusia. 

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, 

badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.6 

B. Tindak Pidana Pencabulan 

1. Pengertian Pencabulan  

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan 

orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan 

kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata 

dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, 

tidak susila, melanggar kesusilaan. 

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila 

atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi 

yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminanya, dimana langsung atau 

tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.  

                                                           
6 Ibid., hlm. 51. 
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R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 

semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.  

Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-

laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju 

anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan 

hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.7 

Pasal 82 UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan 

bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 

dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.  

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan  

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul 

terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan 

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau 

membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan 

perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 

Sembilan tahun. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu:8 

a. Barangsiapa 

                                                           
7 Tri Andrisman, Op.cit,. hlm.9. 
8 Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.51 
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Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya 

memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi 

manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas “barangsiapa” tersebut harus 

jelas.  

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian 

kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakkan dengan 

melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu 

sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan 

baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi. 

c. Memaksa  

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai ssuatu perbuatan sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.  

d. Seseorang  

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya 

dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.  

e. Melakukan perbuatan cabul 

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang 

ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu 

birahinya. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan 

cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh 

keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat 

membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada 

dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP 

terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296.9 

C. Tindak Pidana Incest 

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, 

seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga 

sendiri yang lazim disebut incest. Incest atau inses dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat 

yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.10 

Secara umum ada dua kategori incest. Pertama parental incest, yaitu hubungan 

antara orang tua dan anak. Kedua sibling incest, yaitu hubungan antara saudara 

kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang 

lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, 

nenek, dan sepupu.11 

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang 

dilakukan oleh pasangan yamg memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti 

                                                           
9 Ibid., hlm.66. 
10 Mayos, Op.cit., 
11 Sudadi, Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung, hhtp://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx/tab. 

Diakses Jumat 18 Juni 2014, 15.00 WIB. 
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misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau 

antar sesama keluarga kandung.12 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, incest adalah hubungan seks diantara pria 

dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam 

hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.13 

Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: 

taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik 

perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual.Atau antara ayah dengan 

anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.14 

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah 

hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah 

kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang 

kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang 

lebih tepat disebut dengan perkosaan. 

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang 

berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih 

luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar 

saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan 

budaya.  

Freud berkesimpulan bahwa dasar tabu incest adalah apabila incest dibenarkan 

maka akan terjadi persaingan perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-

                                                           
12 I Wayan Artika, Incest, Jakarta: Iterprebook, 2008, hlm. 10 
13 Ibid., 
14 Ibid., 
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ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan 

membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.15 

Kemudian Freud menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir 

akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses 

percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, 

tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis 

yang positif dalam garis keturunan yang sama.16 

Fakta biologis juga memperkuat tabu incest karena kematian, retardasi mental, 

dan kelalaian congenital sangat banyak terjadi sebagai akibat incest. Walaupun 

banyak faktor yang memungkinkan terjadi incest. Lustig menyatakan terdapat 

lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya incest, yaitu:  

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama 

yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.  

2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan 

seksualnya. 

3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena 

kebutuhan untuk mempertahankan kestabilan sifat patriachat-nya.  

4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota 

keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.  

5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan 

peranan seksual sebagai istri. 

                                                           
15 Alfano Arief, Op.cit. hlm. 3 
16 Ibid., 
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Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran incest adalah 

rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi 

geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain.17 

Menurut Kartini Kartono penyebab incest adalah antara lain ruangan rumah yang 

tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan 

hubungan incest antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan 

dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah. Kartini kartono 

menambahkan bahwa incest banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat 

kalangan sosial-ekonomi yang rendah.18 

Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya adalah:  

1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan 

remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual 

sampai terjadi incest.  

2. Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang 

alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah 

kondornya control diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.  

3. Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak 

perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.  

4. Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan 

incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak 

atau adik perempuannya.  

                                                           
17Alfano Arif, Op.cit., hlm. 20 
18 I Wayan Artika, Incest, Jakarta: Iterprebook, 2008, hlm. 12. 
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5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. 

Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi 

dari istrinya bisa terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya. 

Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara 

fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. 

Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest:  

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks. 

2. Sentuhan atau rabaan seksual. 

3. Penunjukan alat kelamin. 

4. Penunjukan hubungan seksual. 

5. Memaksa melakukan mastrubasi. 

6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau 

vagina.  

7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi). 

8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau 

ketika berhubungan seksual.  

Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang 

anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah 

orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Tindak pidana incest itu terjadi 

bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi ada juga adanya kesempatan.19 

 

                                                           
19 Lutfi, Hubungan Seksual Sedarah, http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-

seksual-sedarah, diakses Jumat 20 Juni 2014, 18.30 WIB 

http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah
http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah
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D. Tinjauan Mengenai Anak 

1. Pengertian Anak 

Secara umum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah 

anak.20 

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah  

"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.21 

2. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa : “Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” 

Penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa : Batas umur 21 (dua puluh satu) 

tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha 

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan 

kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.  

3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam 

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak 

                                                           
20 Tri Andrisman, Op.cit, hlm.38. 
21 Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, 2013, hlm.36. 
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pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

4. Anak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.  

5. Menurut Stbl. 1931 No. 54. ialah :  

a) Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah 

kawin.  

b) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian 

bercerai, tidak kembali lagi menjadi di bawah umur.  

c) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.  

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut (1) di atas, 

disebut anak-anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut anak- anak. 

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang 

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

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.   

Dengan demikan apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan 

sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum 

menikah termasuk dalam kandungan.22 

 

 

                                                           
22 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Redika Aditama, 2010, hlm.7. 
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2. Perlindungan Anak 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.23 

Pengertian perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang 

meliputi:  

1) non diskriminasi  

2) kepentingan yang terbaik bagi anak  

3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan 

terhadap pendapat anak.  

Setiap anak yang diasuh sebagai anak angkat juga berhak dalam memperoleh 

perlindungan yang kewajibannya dibebankan kepada orang tua angkatnya. 

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak 

angkat berhak memperoleh perlakuan yang baik dan memperoleh perlindungan 

dari deskriminasi, eksplorasi sosial dan seksual, penelantaran, kekejaman 

kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hal ini juga 

diatur dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang 

                                                           
23 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban, Sinar Grafika: Jakarta,  2011, 

hlm.7. 
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menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.24 

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial 

anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan hak 

asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian 

program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan kerohanian, permainan dan 

dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan 

Hukum Perlindungan Anak.  

Berkaitan dengan korban dari serangkaian tindak pidana yang diderita oleh anak 

maka negara melalui komisi perlindungan anak secara langsung memonitor 

tentang kondisi tersebut. Hal ini terlihat dalam peran aktif komisi perlindungan 

anak dalam bentuk advokasi terhadap anak apabila terdapat sebuah kasus yang 

menyangkut anak. Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang 

korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 

ayat (2) menjelaskan bahwa ”setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan 

identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini menyangkut 

perlindungan terhadap keadaan psikis anak terhadap publisitas media yang 

dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai opini masyarakat tentang korban anak 

                                                           
24 Maidin Gultom, Op.cit.hlm. 37. 
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tersebut dan hal ini tentunya dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak yang 

menjadi korban tindak pidana tersebut.”25 

E. Tinjauan Mengenai Pemidanaan 

L.H.C Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the 

sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

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

punishment).26 Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan 

diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh 

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup 

keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum 

pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang 

dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan 

mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum 

Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. 

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila 

aturan- aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum 

pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa 

keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan 

khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu 

kesatuan sistem pemidanaan. 

                                                           
25 Ibid., hlm.35 
26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002, hlm.23. 

41 Ibid., hlm.129 
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Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum 

pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan 

khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP Buku I dan aturan 

khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-

Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat 

perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang 

menyimpang dari aturan umum.27 

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu: 

1. Teori Retributive atau Teori Pembalasan 

Teori retributive atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan 

bertujuan untuk: 

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 

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

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; 

e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pelecehan murni dan tujuannya 

tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si 

pelanggar.28 

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan 

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: 

a. Pencegahan (prevention); 

                                                           
27 Ibid., hlm.135. 
28 Muladi dan Barna Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, 

hlm.17. 
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b. Pencegahan bukan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdarakan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan; 

e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk 

kepentingan kesejahteraan masyarakat.29 

3. Teori Gabungan 

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidanaitu 

hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan 

perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan 

tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. 

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori 

pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan jahat, keinginan masyarakat 

untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara 

terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, 

yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari 

penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.30 

                                                           
29 Ibid. 
30 Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 33. 
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Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas 

yang sanagat penting  untuk diketahui karena dengan asas-asas yang ada itu dapat 

membuat suatu hubungan dam susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat 

dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. Adapun asas-asas yang 

dimaksud yaitu: 

a. Asas Legalitas 

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat  (1) KUHP. Asas legalitas yang 

tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin 

yaitu: “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Artinya secara 

harafiah adalah: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali telah ditentukan 

terlebih dahulu dalam undang-undang”.31 Asas legalitas dalam KUHP 

dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitutida suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang 

telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia membawa konsekuensi  dalam 

penerapan hukum pidana, baik dalam praktek peradilan maupun masyarakat. 

Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsekuensi utama dianut asas legalitas ini, 

yaitu:32 

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-

undang pidana. 

2. Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan undang-undang 

pidana. 

3. Undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif). 

                                                           
31 Ibid., hlm. 37. 
32 Ibid., hlm.39. 
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b. Asas Kesalahan 

Dalam hukum pidana dikenal asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa 

kesalahan (geenstraf zonder schuld). Walaupun asas ini tidak tercantum secara 

tegas dalam KUHP maupun peraturan lainnya, berlakunya asas ini tidak 

diragukan lagi. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk 

seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus 

reus) dana ada sikap batin yang jahat/tercela (mens rea). Actus reus tidak 

hanya menunjuk pada suatu perbuatan (an act) dalam arti biasa, tetaoi 

mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi: 

a. Perbuatan dari si terdakwa. 

b. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu. 

c. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak 

pidana.33 

 

 

                                                           
33 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 

hlm.34 


