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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Anak adalalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang 

memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa 

merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum 

dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus 

dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa1. 

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa 

perlakuan salah kepada anak2. Negara memberikan perlindungan hukum bagi 

anak sebagaimana diatur dalam undang-undang3. 

Secara khusus perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) yang berbunyi 

: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

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

 

1 Trisha Dinda M , Pinsen Bintara Hindartono Zega , Sahat S. M Siburian , Rahma Yanti, 

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 

2672/PID.B/2017/PN.MDN), Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.8, No. 1, April 2020, hal., 21. 
2 Darin Arif Mu’alifin , Dwianto Jati Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di 

Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.8,No. 1, Juni 2019,hal., 12. 
3 I Putu Arta Setiawan, I Wayan Rideng, Ni Made Sukaryati Karma, Sanksi Pidana Bagi 

Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. 

Sus- Anak/2018/Pn Dps), Jurnal Preferensi Hukum Vol.1,No. 1, 2020, hal., 141. 
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut: 

pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; 

kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan 

atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya 

peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam 

putusan; kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan 

kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, 

dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si 

pelanggar, motif dan dorongannya4. 

Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, maka digunakan Undang- 

Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk menerapkan sanksi pidana terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan digunakan UUPA agar hal-hak anak 

dalam menjalani proses hukum tetap dapat dipenuhi dan dilindungi. Anak yang 

melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

apabila umurnya telah mencapai 14 tahun5. Jika saat melakukan tindak pidana si 

anak berumur diatas 12 tahun, tapi belum mencapai umur 14 tahun, maka 

ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 dari 

pidana penjara orang dewasa6. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si 

 

4 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusa Media, 

Cetakan I, Maret 2010, hal. 70-71. 
5 Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.2, hal., 206. 
6 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun7. 

Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan 

peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal 

tesebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial8. 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena 

didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

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

82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto 

Pasal 64 Ayat (1) KUHP; yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 rupiah. 

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 

9 Oktober 2019 sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin bin Tayat 

(Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

“Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam 

dalam Pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto 

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto 

Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan 

 

7 Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 
8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Reflika Aditama, 2014, hal. 3. 
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Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Syarifuddin bin Tayat 

(Alm) selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan 

dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda 

kepada Terdakwa Syarifuddin bin Tayat (Alm) sebesar 60.000.000 rupiah dan 

subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1) 

1 (satu) set baju tidur warna merah muda; 2) 1 (satu) buah BH warna hitam; 3) 1 

(satu) lembar celana dalam warna merah muda; Dikembalikan kepada anak 

korban; 5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000 

rupiah; 

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, tanggal 

 

23 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan 

Terdakwa Syarifuddin bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul 

Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. 

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah 60.000.000. 

rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan 

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. 

Memerintahkan barang bukti berupa - 1 (satu) set baju tidur warna merah muda; - 

1 (satu) buah BH warna hitam; - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda; 

Dikembalikan kepada saksi korban; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk 

membayar biaya perkara sejumlah 2.000 rupiah. 
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Belum adanya formulasi tentang pedoman pemidanaan dalam undang- 

undangpidana khusus di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang 

mencantumkan penjatuhan pidana khusus dalam rumusan pasalnya. Apalagi 

dalam hal Hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut ternyata 

dihadapkan pada banyaknya faktor yang dapat meringankan pelaku tindak 

pidana9. Dalam hal Hakim menyimpangi ketentuan pidana khusus dikarenakan 

banyaknya faktor yang meringankan bagi Terdakwa, masalah yang kemudian 

muncul adalah adanya friksi antara kepastian hukum disatu sisi dengan keadilan 

hukum dilain sisi sebagaimana diungkap oleh Gustav Radbruch. 

Sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 

empat lingkungan badan peradilan, Mahkamah Agung RI menentukan bahwa 

putusan Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, 

filosofis, dan sosiologis10. Aspek yuridis memiliki arti bahwa Hakim harus 

memahami undang-undang dan dapat menilai apakah undang-undang tersebut 

adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. 

Aspek filosofis memiliki arti bahwa Hakim harus bertitik tolak pada kebenaran 

dan keadilan. Aspek sosiologis memiliki arti bahwa melalui kebijaksanaannya, 

Hakim dapat mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan11. 

Dari segi aspek yuridis, Hakim telah mempertimbangkan fakta 

pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan 

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

9 Aminal Umam, 2010, Penerapan Pidana Minimum Khusus, Varia Peradilan Tahun 

XXV No. 29, IKAHI, Jakarta, hlm. 16. 
10 Mahkamah Agung RI, 2006, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik 

Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 2. 
11 L. Hendi Permana, 2016, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan 

Pidana di Bawah Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Peraka No. 
107/Pid.Sus/2015/PN. Met), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 
5. 
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perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 

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

tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Penjatuhan 

pidana dibawah pidana minimum khusus pun didasarkan pada SEMA No.3 Tahun 

2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung RI Tahun 2015. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN 

Tas menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum pidana penjara 

sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 

tentang Perlindungan Anak? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum 

pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah: 

 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut. Memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas maupun 

konsep-konsep dan makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum, yang bernama 

Keadilan Bermartabat, khususnya pengaturan tentang Pemidanaan Terhadap 

Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Melakukan Perbuatan Cabul 

Secara Berlanjut. 

2. Manfaat Praktis 

 
Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah 

hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di 

sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut 

Umum dan Penyidik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkenalkan 

bentuk, jenis, sifat-sifat dari kaidah hukum baru mengenai Pemidanaan Terhadap 

Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Melakukan Perbuatan Cabul 

Secara Berlanjut. Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan 

mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan 

peraturan perundang-undangan. 

E. Metode Penelitian 

Ilmu Hukum memiliki metode penelitian yang di dalam teori Keadilan 

Bermartabat disebut sui generis, yang unik dan khas dalam bidang ilmu hukum.12 

Berikut di bawah ini diuraikan struktur penelitian hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber 

 

 
12 Teguh Prasetyo, Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat , Cetakan 

I, Nusa Media Bandung, 2019. hal., 4. 
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Bahan Hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik 

Analisis Bahan Hukum. 

1. Jenis Penelitian 

 
Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum. Dicari untuk ditemukan dan digambarkan serta dibahas atau 

didiskusikan dalam penelitian hukum adalah: kaidah atau peraturan hukum yang 

terdiri dari asas-asas, kaidah hukum dalam arti sempit, dan peraturan hukum 

konkret. Selain itu, yang dicari, ditemukan, digambarkan dan dianalisis dalam 

penelitian ini, sebagai suatu penelitian hukum adalah sistem hukum, dan 

penemuan hukum. Dengan menggunakan penelitianYuridis Normatif. Dikatakan 

Yuridis Normatif karena sasaran penelitian Normatif diarahkan untuk 

menganalisis Putusan Nomor 80/PID.SUS/2019/PN Tas mengenai kasus 

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur 

Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut dengan mengaitkan pada ketentuan 

Undang-Undang yang berlaku. 

2. Pendekatan Masalah 

 
Masalah atau legal issues dalam penelitian hukum ini didekati secara 

perundang-undangan yang mana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang 

ada. Dengan meninjau isi putusan yang terkait dengan undang-undang yang 

bersangkutan, yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

3. Sumber Bahan Hukum 
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Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini 

bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu: a. Bahan hukum primer; b. Bahan 

hukum sekunder; c. Bahan hukum tersier. 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Meliputi: Peraturan 

Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

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

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku yang 

ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat sarjana yang relevan 

dengan penelitian ini. 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

danpenjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus 

hukum, dan bahan lainnya yang mendukung penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

 
Bahan-bahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas dikumpulkan dan 

diolah dengan teknik sebagai berikut. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan 

mengunjungi website resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga 

situs peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti: 

hukumonline.com dan jdih.bsn.go.id 

Bahan-bahan hukum primer tersebut di-download, dibaca, kemudian 

disusun secara kronologis berdasarkan legal issues serta diolah sebelum 
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dimasukkan sebagai bahan hasil penelitian. Bahan Hukum primer: Peraturan 

Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

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

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum seperti Hukum Pidana, 

dan jurnal-jurnal hukum yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi tulisan yang 

ada di internet yang berkaitan dengan isi tulisan penulisan ini. 

5. Teknik Analisis 

 
Sebagai suatu penelitian hukum, maka teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yuridis normatif dengan melakukan 

pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan yaitu 

Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

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

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Analisis ini membandingkan antara das sollen dan das sein. 

Dimulai dengan memaparkan premis mayor, kemudian mencocokkannya dengan 

premis minor untuk pada gilirannya dilakukan penarikan kesimpulan demi 

kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan dalam rumusan 

masalah. 


	BAB I PENDAHULUAN
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis
	E. Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Pendekatan Masalah
	3. Sumber Bahan Hukum
	4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
	5. Teknik Analisis

