
11 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

 
 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Anak 

 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak13. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi Anak adalah seorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan14. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 

menyebutkan bahwa anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 tahun15. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak pada pasal 1 ayat (3) yang disebutkan anak adalah 

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

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana16. 

2. Pengertian Tindak Pidana 

 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda 

13 Mega Widyawati, Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum 

Positif Dan Hukum Islam, Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hal., 74. 
14 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002. 
15 Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
16 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012. 
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dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 

resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu17. 

Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah: Perbuatan yang oleh 

aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini 

selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang 

oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum)18. 

Menurut Jonkers, tindak pidana adalah: Suatu perbuatan yang melawan 

hukum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan 

yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan19. 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 

objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa); 
 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan- 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainlain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam 

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

 

 
 
 

17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Edisi I Cet.I, Jakarta : PT 
Grafindo, 2002, hal., 67 

18 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 

hal., 49. 

 
hal., 75 

 
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 
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e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut 

Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 
 

a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 

 

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; 

 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat20. 

Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemaham Stafbaar Feit, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana 
 

2. Peristiwa Pidana 

 

3. Delik 

 

4. Pelanggaran Pidana 

 

5. Pelanggaran Pidana 

 

6. Perbuatan yang boleh dihukum. 

 

7. Perbuatan yang dapat dihukum 

 

8. Perbuatan Pidana21. 

 
Adapun unsur-unsur tindak pidana diantaranya, menurut Moeljatno 

sebagaimana rumusan yang disebutkan, unsur tindak pidana adalah22 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
 

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

 

 
20 Mega Widyawati, Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum 

Positif Dan Hukum Islam, Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hal., 73 
21 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, 

Jakarta,2014, hal.,193 
22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2002,hal.,72. 
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3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) 
 

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsru tindak pidana sebagai berikut: 

 

1. Kelakuan manusia 

 

2. Diancam dengan pidana 

 

3. Dalam peraturan perundang-undangan. 

 

3. Tindak Pidana Pencabulan 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cabul adalah keji dan 

kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pencabulan 

adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli23. 

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual 

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

kekerasan maupun tanpa kekerasan. Dalam Kamus Hukum pencabulan adalah 

berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak 

kesopanan dimuka umum adalah bercabul24. Pengertian perbuatan cabul 

(ontuchtige handeligen) 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. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis 

atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan 

sebagainya25. 

Dalam KUHP delik kesusilaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 
 

a. Persetubuhan 
 
 

23 https://kbbi.web.id/cabul (diakses pada tanggal 31/05/2022) Pukul 11.51 WIT 
24 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum, Wacana Intelektual, Jakarta,2008,hal.,73. 
25 Adam Chazawi, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2008, hal., 80. 

https://kbbi.web.id/cabul
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b. Perbuatan Cabul 

 

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam 

KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 

KUHP. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 290 ayat (2) dan 

(3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1), dan pasal 295 KUHP. Dalam Pasal 

289 Perbuatan Cabul berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

Dalam KUHP perbuatan cabul dikategorikan sebagai perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan pada pasal 289, melakukan perbuatan cabul 

dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada pasal 290, 

melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama jenis padal pasal 292, 

melakukan perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya terdapat 

dalam pasal 293, melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dalam pasal 294. 

Tidak hanya pada KUHP, pelecehan pada anak lebih khusus diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 

81 dan 82 yang pada dasarnya menyatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

seksual pada anak dihukum minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 

tahun serta denda sebesar 5.000.000.000 rupiah, sedangkan pasal 287 dan 292 

KUHP menyebutkan maksimal hukuman terhadap pelaku pencabulan anak 

maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) ini juga 

menunjukan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai lex specialis 
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karena memberikan hukuman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur 

dalam KUHP. 

4. Teori Pemidanaan 

 
Teori pemidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan 

besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif 

atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (verenigings 

theorien)26. 

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

 
Teori absolut atau teori pembalasan ini seorang dijatuhkan pidana karena 

telah melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang diberikan harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dan ini sebagai akibat yang 

mutlak. Adapun tujuan dari teori absolut atau teori pembalasan ini ialah untuk 

memuaskan tuntutan keadilan. Ketika penjatuhan pidana ini tidak dipikirkan, 

maka yang menjadi sasaran utama dalam teori ini adalah melakukan balas 

dendam. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai 

berikut: 

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung 

unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan 

suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana27. 

 

 

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori relatif disebut juga teori utilitarian, timbul sebagai reaksi terhadap 

teori absolut. Tujuan dari teori relatif bukan hanya untuk pembalasan, tetapi untuk 
 

26 E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hal., 157. 
27 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1993, hal., 26. 
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mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji 

bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu : 

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de 

maatschappelijke orde); 

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari 

terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane 

maatschappelijke nadeel); 

3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 
 

4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger); 

 

5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)28 

 

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: 

 

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada 

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 

tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga 

disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana 

menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan 

“quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan 

“nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)29. 

 

c) Teori Gabungan 

 
Teori gabungan bertujuan bahwa pidana itu selain membalas kesalahan 

penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan 

ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (teori absolut dan teori 

relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori 

tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu : 

 
 

28 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan 

Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal., 12 
29 Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung,hal., 16 
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a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam 

penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan 

pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. 

b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena 

pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan 

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan 

mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan30. 

 

Teori gabungan pada hakekatnya ada dari ketidakpuasan terhadap gagasan 

teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang 

kemudia dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk 

menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki 

pelaku kejahatan. 

5.    Teori Keadilan 

 
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak 

pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan adalah sifat 

atau perbuatan atau perlakuan yang adil31. 

Menurut pandangan Aristoteles, Keadilan dibagi kedalam dua macam 

yaitu keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif 

ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. 

Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa 

membeda-bedakan prestasinyadalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar 

menukar barang dan jasa32. 

 

 

30 Koeswadji, Op.cit, hal., 11-12. 
31 https://kbbi.web.id/keadilan (diakses pada tanggal 30/05/2022) Pukul 13.26 WIT. 
32 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 

Bandung, 2004, hal., 25. 

https://kbbi.web.id/keadilan
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John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari 

hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi 

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan 

dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat 

lemah pencari keadilan33. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

33 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol.6, No.1, 2009, 

hal., 140. 



20 

 

 

B. HASIL PENELITIAN 

 
Pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai kasus posisi, 

pasal yang didakwakan dan pertimbangan majelis hakim perkara pencabulan anak 

dibawah umur Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas 

sebagai berikut. 

a. Kasus Posisi 

 

Kronologi kasus dalam perkara Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. 

 

Bermula saat Terdakwa melihat Anak Saksi I bermain ke tempat kost 

milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yaitu ketempat teman 

Anak Saksi I. yang bernama (Yuli) mengambil jaket. Kemudian pada malam 

harinya, yaitu hari Saptu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13:00 WIB 

Terdakwa mengirim pesan mesengger kepada Anak Saksi I dan mengajaknya 

berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia adalah bapak kost teman 

Anak Saksi I yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I 

bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa, dan Anak Saksi I 

menjawab iya. 

Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I janji bertemu di 

pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I ditemani oleh pacarnya. Dalam 

pertemuan tersebut Anak Saksi I dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat 

pulang Anak Saksi I meminta uang untuk beli kuota internet, dan Terdakwa 

memberinya Uang 150.000 rupiah untuk beli kuota internet. 

Selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I sering berkomunikasi 

lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I dengan panggilan 

“mama” dan Anak Saksi I memanggil Terdakwa dengan panggilan “papa”. 
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Kemudian Anak Saksi I dengan mengajak Anak Saksi II bertemu dengan 

Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I 

menemui Terdakwa sedang Anak Saksi II menunggu dari jarak yang agak jauh di 

depan sebuah warung di atas motor. Saat pertemuan tersebut Terdakwa 

mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II dan meminta nomor 

handphonenya. Lalu Anak Saksi I memberitahu Anak Saksi II bahwa Terdakwa 

mengatakan bahwa Anak Saksi II Cantik dan Terdakwa mau kenalan. 

Kemudian Terdakwa memperoleh nomor handphone Anak Saksi II dari 

Anak Saksi I, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi II berkomunikasi lewat 

handphone. 

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB 

Anak Saksi I bersama Anak Saksi II datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan 

Dermayu. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I ke dalam rumah 

tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut Terdakwa 

menciumi payudara dan bibir Anak Saksi I dengan menaikkan baju Anak Saksi I, 

dan Anak Saksi I tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Saksi I 

keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II yang menunggu di ruang tamu dan 

Terdakwa juga ke luar menemui Anak Saksi II, setelah mengobrol selanjutnya 

Terdakwa bersama Anak Saksi II masuk ke ruang bidan dan Terdakwa mencium 

bibir dan payudara Anak Saksi II, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak 

Saksi II keluar. Bahwa kemudian saat pulang, Terdakwa memberi uang 100.000 

rupiah kepada Anak Saksi I dan uang 150.000 rupiah kepada Anak Saksi II. 

Selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I mengajak 

Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta 
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uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan 

Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa 

50.000 rupiah. 
 

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Anak Saksi I dan Anak 

Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat 

pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I masuk bersama Terdakwa 

ke ruang bidan, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi I, lalu 

saat keluar, Anak Saksi I memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau 

uang masuk ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah 

masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, 

Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas 

payudara dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 10 menit, kemudian 

Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi I dan Anak Korban Ani Asiyah 

diberi 150.000 rupiah per orang. 

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak 

Saksi I dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi 

peristiwa yang sama. 

Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, Anak 

Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa sendirian, dan di rumah 

Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara dan 

mencium vagina dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Anak 

Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah, 

selanjutnya Terdakwa memberi uang 200.000 rupiah. 

b. Pasal yang didakwakan 
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Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. 

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. Dakwaan yang dijatuhkan hakim dalam perkara Nomor: 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas, merupakan dakwaan tunggal yang pada pokoknya 

memutuskan 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 diatas 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 Ani Asiyah Binti Alm. Abbas. 
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6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 
 

2.000 rupiah. 

 

c. Pertimbangan Hakim 

 

Sebelum memutus perkara Majlelis Hakim akan mempertimbangkan 

beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari segi aspek 

yuridis, hakim telah mempertimbangkan fakta pembuktian unsur-unsur dari tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas. Terdakwa syarifuddin sebagai pelaku tindak pidana 

Pencabulan Anak dibawah umur, perlu dilihat dasar pertimbangan hakim sebelum 

perkara ini diputus sebagai berikut: 

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan (Tunggal) Pasal 76 

E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 

64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan 

dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan 

pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban 

pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai 

dengan kesalahannya. 

2. Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan Laporan Sosial Anak 

Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban), yang dibuat oleh Pekerja Sosial 

pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma tertanggal 17 Juni 2019. 



25 

 

 

3. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu 

dipertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan dari 

perbuatan Terdakwa, baik itu faktor internal (keadaan diri Terdakwa), faktor 

eksternal (keadaan di luar diri Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak 

pidana, misalnya faktor diri korban, masyarakat, alam dan lain-lain), serta 

akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa. Yang selanjutnya faktor-faktor 

tersebut akan dipertimbangkan sejalan dengan tujuan dari hukum atau 

penegakan hukum itu sendiri yaitu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan 

tujuan kepastian hukum. 

I. Terbuktinya unsur-unsur Dakwaan dalam perkara Nomor: 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas, yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Setiap Orang 
 

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

3. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan 

yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana 

Ad. Unsur Setiap Orang 

Bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah 

memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik 

“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu 

Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau 

Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana yang disebut dalam 
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dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan 

Syarifuddin Bin Alm. Tayat sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan 

hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau 

hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka 

untuk membuktikan apakah Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat adalah orang 

yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar 

tidak terjadi salah orang (error in person) apakah benar Terdakwa tersebut adalah 

orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka terlebih 

dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal 

dakwaan tersebut. Oleh karenanya terhadap unsur setiap orang akan 

dipertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur materiil dibuktikan. 

Ad. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 

Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak 

Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul 

Unsur ini sifatnya alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu sub 

unsur “dengan melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” atau sub unsur “dengan melakukan 

ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul” atau sub unsur “dengan memaksan terhadap anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” , atau sub unsur “dengan 

melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul” atau sub unsur “dengan melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul”, maka unsur ke dua ini secara hukum terpenuhi. 
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Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban, 

keteranga saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti 

surat, disimpulkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar bermula Terdakwa melihat Anak Saksi I. bermain ke tempat kost 

milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu, yaitu ketempat teman 

Anak Saksi I. yang bernama (Yuli) mengambil jaket. Kemudian pada malam 

harinya, yaitu hari Saptu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13:00 WIB 

Terdakwa mengirim pesan mesengger kepada Anak Saksi I. dan mengajaknya 

berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia adalah bapak kost teman 

Anak Saksi I. yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I. 

bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa, dan Anak Saksi I. 

menjawab iya. 

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I. janji bertemu 

di pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I. ditemani oleh pacarnya. Dalam 

pertemuan tersebut Anak Saksi I. dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat 

pulang Anak Saksi I. meminta uang untuk beli kuota internet, dan Terdakwa 

memberinya Uang 150.000 rupiah untuk beli kuota internet. 

- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I. sering 

berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I. 

dengan panggilan “mama” dan Anak Saksi I. memanggil Terdakwa dengan 

panggilan “papa”. 

- Bahwa benar kemudian Anak Saksi I. dengan mengajak Anak Saksi II. bertemu 

dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. 

menemui Terdakwa sedang Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh di 
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depan sebuah warung di atas motor. Saat pertemuan tersebut Terdakwa 

mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II. dan meminta nomor 

handphonenya. Lalu Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa 

mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan. 

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memperoleh nomor handphone Anak Saksi II. 

dari Anak Saksi I., selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi II. berkomunikasi lewat 

handphone. 

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 

20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa di 

Kelurahan Dermayu. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I. ke 

dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut 

Terdakwa menciumi payudara dan bibir Anak Saksi I. dengan menaikkan baju 

Anak Saksi I., dan Anak Saksi I. tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 

menit, Anak Saksi I. keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu 

di ruang tamu dan Terdakwa juga ke luar menemui Anak Saksi II., setelah 

mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan 

dan Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi II., sekitar 5 menit 

kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang, 

Terdakwa memberi uang 100.000 rupiah kepada Anak Saksi I. dan uang 

150.000,00 rupiah kepada Anak Saksi II.. 

- Bahwa benar selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I. 

mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk 

meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan 
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dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh 

Terdakwa 50.000 rupiah. 

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 

Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk 

meminta uang. Saat pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk 

bersama Terdakwa ke ruang Bidang, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara 

Anak Saksi I., lalu saat keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani 

Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. 

Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui 

Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara 

Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan 

kanannya sekitar 10 menit, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak 

Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi 150.000 rupiah per orang. 

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB 

Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan 

terjadi peristiwa yang sama. 

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, 

Anak Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa sendirian, dan di 

rumah Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara 

dan mencium vagina dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina 

Anak Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah, 

selanjutnya Terdakwa memberi uang 200.000 rupiah. 

- Bahwa benar Anak Saksi I., Anak Saksi II. dan Anak Korban Ani Asiyah sudah 

tidak perawan lagi saat bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah 
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berhubungan sex dengan ketiganya karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa 

ereksi. 

- Bahwa benar isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit. 
 

- Bahwa benar Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lahir pada 28 Juli 

2003 atau pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di atas pada 

Bulan Mei 2019, Anak Korban Ani Asiyah berusia 16 Tahun. Bahwa berdasarkan 

fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. 

Tayat terbukti telah mencium bibir, mencium/menghisap payudara dan mencium 

vagina Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas beberapa kali di ruang praktek 

bidan di rumah milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu pada 

bulan April 2019 sampai bulan Mei 2019 serta Terdakwa juga memfoto payudara 

Anak Korban Ani Asiyah sebagaimana di uraikan dalam fakta hukum di atas. 

bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat 

terhadap Anak Korban Ani Asiyah terjadi karena adanya bujukan Terdakwa yang 

mengatakan kepada anak korban tersebut bahwa apabila anak korban butuh 

bantuan atau butuh uang untuk beli kuota internet akan dibantu Terdakwa (boleh 

meminta kepada Terdakwa), dan karena adanya rayuan Terdakwa berupa tindakan 

memberi sejumlah uang kepada anak korban ketika pertama bertemu, dan 

beberapa kali memberi sejumlah uang setelah Terdakwa melakukan perbuatan 

mencium bibir, meremas dan mencium payudara para anak korban dan mencium 

vagina dan emmasukkan jari telunjuk kanannya serta memfoto setengah telanjang 

Anak Korban Ani Asiyah. 

Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap 

Anak Korban Ani Asiyah sekira bulan April 2019, Anak Korban Ani Asiyah Binti 



31 

 

 

Alm. Abbas berusia 16 tahun atau belum berusia lebih dari 18 tahun, atau dalam 

kata lain bahwa Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas termasuk dalam 

kategori Anak sebagaimana disebut dalam unsur ke dua ini atau yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 

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

2002 tentang Perlindungan Anak. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa 

terhadap unsur ke-2 ini terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk 

melakukan perbuatan cabul, sehingga karena unsur ini bersifat alternative maka 

dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur tersebut, maka seluruh unsur ke-2 

harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. 

Ad. Unsur Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus 

Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga 

Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok 

Sejenis Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana. 

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 

perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah 

Binti Alm. Abbas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah 

Binti Alm. Abbas lebih dari sekali (dari bulan April 2019 sampai dengan bulan 

Mei 2019), dan bahwa perbuatan pencabulan tersebut masing-masing merupakan 

perbuatan yang telah selesai atau berdiri sendiri. Bahwa dengan terbuktinya 

Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Ani Asiyah 

Binti Alm. Abbas lebih dari sekali dan masing-masing perbuatan adalah perbuatan 
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yang berdiri sendiri atau telah selesai, maka dengan demikian unsur ketiga ini 

telah terpenuhi. 

Bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Setiap 

Orang” dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan 

fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam 

pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 

dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat 

Keterangan Domisili Nomor: 471.13.353/SKD/2006/VII/2019 dan barang bukti, 

terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua 

Dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam dakwaan adalah benar Terdakwa 

Syarifuddin Bin Alm. Tayat, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia 

pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, 

dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi. 

II. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan 

 

Dalam menjatuhkan putusan yang adil hakim perlu memprtimbangkan 

faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa, 

dimana faktor-faktor pertimbangan ini untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan 

dan tujuan kepastian hukum bagi terdakwa dalam perkara Nomor: 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas. 

a. Faktor Internal diri Terdakwa : 

 

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan 

tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya. 

- Bahwa Terdakwa sudah sangat tua. 
 

b. Faktor Eksternal 
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- Keadaan diri korban yang sudah terbiasa melakukan hubungan sex (dalam 

keadaan tidak perawan) dan dalam usia 16 tahun lebih, menunjukkan meskipun 

korban tergolong pengertian anak-anak menurut undang-undang, namun secara 

mental dan biologis korban telah dewasa dalam hal berhubungan sex. 

- Bahwa keadaan para korban yang sudah tidak perawan dan Korban sendiri yang 

mendatangi Terdakwa dengan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan maksud 

untuk mendapatkan uang dari Terdakwa, bahwa perbuatan korban tersebut 

merupakan faktor terpenting yang menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul 

oleh Terdakwa terhadap korban. Dalam kata lain kesalahan juga ada pada diri 

korban. 

c. Akibat tindak pidana 
 

- Akibat fisik yang dialami korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan 

Terdakwa tidak ada. Hal ini karena korban sudah terbiasa berhubungan sex 

sebelum bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan 

sex dengan korban. Jadi perbuatan Terdakwa tidak merusak fisik anak korban. 

Hal ini dibuktikan juga dari Laporan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum (Anak Korban). 

III. Pertimbangan lebih lanjut terhadap faktor-faktor diatas 

 

Putusan atau hukum dirasa adil apabila mempertimbangkan ketiga faktor 

yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan adil 

dan seksama. Dalam menjatuhkan putusan yang dianggap tepat sejalan dengan 

tujuan hukum dan penegakan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan 

lebih lanjut faktor-faktor diatas, sebagai berikut: 

1) Dari sudut pandang tercapaianya Tujuan Keadilan. 
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Bahwa dalam perkara aquo, dengan melihat hal-hal sebagai berikut : 

 

- mempertimbangkan kesalahan pada pihak Terdakwa yang membujuk dengan 

akan memberi uang kepada para anak korban 

- mempertimbangkan kesalahan pihak anak korban yang mendatangi sendiri 

Terdakwa, dengan kesadaran sepenuhnya dari Anak Korban jika mereka datang 

ke Terdakwa maka Terdakwa pasti akan melakukan perbuatan cabul kepadanya, 

akan tetapi Anak Korban tetap datang karena disamping Anak Korban memang 

menginginkan uang dari Terdakwa, Anak Korban juga secara psikologis sudah 

merasa bahwa dia sudah tidak perawan (karena sudah sering berhubungan badan 

dengan pacar-pacar mereka sebelum kejadian dengan Terdakwa ini), sehingga 

Anak Korban dengan enteng dan tanpa beban mau menyerahkan dirinya untuk 

dicabuli oleh Terdakwa. 

Kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan lagi ini (berdasarkan 

pengakuan Anak Korban sendiri di persidangan di depan orang tuanya), sejalan 

dengan hasil Visum et Repertum yang dilakukan kepada Anak Saksi II., dimana 

dalam kesimpulan Visum et Repertum dinyatakan tidak ditemukan sisa hymen 

disemua sisi liang vagina dan tidak ada ada tanda-tanda kekerasan dibagian 

tubuhnya. 

- mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyebabkan akibat 

secara fisik pada diri anak korban, akibat yang diderita Anak Korban adalah malu 

terhadap lingkungan akibat terkuaknya kejadian ini (perbuatan Anak Korban yang 

memanfaatkan Terdakwa dan Terdakwa yang memanfaatkan para Anak Korban 

tidak akan berhenti jika foto Anak Saksi II. Sartika tidak beredar), maka ancaman 

pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 rupiah 
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adalah terlalu berat dan tidak adil dikarenakan perbuatan pidana dalam perkara a 

quo selain karena kesalahan Terdakwa juga adanya peran besar dari Anak Korban 

yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan 

memperhatikan fungsi hukum itu sendiri dan kemanusiaan serta keadilan hakiki, 

itu tidak tepat dan tidak adil jika dijatuhkan kepada diri Terdakwa. 

2) Dari sudut pandang tercapaianya Tujuan Kemanfaatan 
 

Bahwa terhadap keadaan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap 

Terdakwa secara hukum harus dijatuhi pidana dengan tujuan agar orang yang 

sudah dewasa selalu bisa mendukung terwujudnya anak Indonesia yang sehat 

secara rohani/psikologis maupun fisik demi menjadi generasi bangsa yang kuat di 

masa depan. Membebaskan atau tidak menghukum orang dewasa yang melayani 

atau memenuhi atau malah memupuk kemauan atau perbuatan anak bangsa yang 

salah akan merusak moral bangsa, karena secara umum sudah sewajibnya orang 

tua lebih bijak dari anak-anak, dan orang tua wajib meluruskan perbuatan anak 

yang salah, bukan sebaliknya. 

Namun demikian penjatuhan pidana sesuai batas minimal 5 (lima) tahun 

dan denda Paling sedikit 5 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undangundang 

adalah selain tidak adil, hal itu banyak memberi ketidak manfaatan. Bagi korban 

dan masyarakat umum, akan menjadikan para korban dan masyarakat pada 

umumnya untuk membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, orang tua akan lepas 

tangan/lepas tanggungjawab terhadap anak, toh kalau anak yang salah juga, orang 

dewasa yang kena hukum dan disalahkan. Sudut pandang lain, hal tersebut juga 

bisa dijadikan alasan bagi anak maupun orang tua anak untuk memeras orang 

dewasa yang melakukan pidana terhadap anak, akhirnya tujuan dari adanya 
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hukum (Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menjadikan anak sebagai 

generasi bangsa yang sehat dan kuat tidak akan tercapai. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukuplah dikenakan 

hukuman yang memberi penegasan bahwa orang dewasa tidaklah dibenarkan 

dengan dasar dan alasan apapun melakukan perbuatan pidana /cabul terhadap 

anak dengan hukuman sepantasnya (memberi efek jera) dan seadil-adilnyanya. 

Dalam melihat kasus a quo, oleh karena anak korban dan Terdakwa 

melakukan perbuatan cabul dengan dasar suka-sama suka (Anak Korban karena 

butuh uang, dan Terdakwa karena kebutuhan seksual), bagaimana jika isteri si 

Terdakwa melaporkan Anak Korban sebagai pelaku perselingkuhan. 

3) Dari sudut pandang tercapaiannya Tujuan Kepastian Hukum 
 

Tujuan Kepastian Hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan 

ditegakkan dengan tujuan agar tujuan hukum dasar itu tercapai (keadilan dan 

kemanfaatan) itu tercapai. 

Hukum yang normanya tidak menjamin atau tidak mewujudkan 

tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan sebagaimana juga 

diatur dalam Undang-Undang Dasar/konstitusi sebagai hukum tertinggi), maka 

norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberi kepastian 

hukum. Dalam teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum, apabila itu terjadi, 

berarti hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak 

memberi kepastian hukum. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar berlakunya hukum tersebut 

yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan 
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hukum dan kostitusi UUD 1945, maka batas pidana minimal 5 (lima) tahun dan 

denda maksimal 5.000.000.000,00 rupiah yang diatur dalam undang-undang 

tersebut di atas harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 

d. Putusan Hakim 

 

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas maka Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya 

berbunyi sebagai beikut: 

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 diatas oleh karena itu 

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

60.000.000,00 (enam puluh juta 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 Ani Asiyah Binti Alm. Abbas. 
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6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 
 

2.000 rupiah. 
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C. ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. 

 
Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus pencabulan 

terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang dewasa. Dilihat dari 

putusan terdakwa yang didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum. 

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana 

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 diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 rupiah. Pada 

putusannya hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul 

Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan 

menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa 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. 

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas 

terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan agar dapat memberikan 

keputusan yang adil. Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas 

terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan 

demikian dikatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum 

dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar bagi 

terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban dan terdakwa 
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melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar. Dalam Putusan Nomor 

80/Pid.Sus/2019/PN Tas Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan pidana denda sejumlah 60.000.000 rupiah dengan ketentuan 

apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan saja 

yang mana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

menegaskan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling 

lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 rupiah yang dimana 

menurut penulis putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 82 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjatuhkan putusan 

Hakim harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

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

2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 rupiah maka Hakim 

harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, 

namun pada Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas Majelis Hakim hanya 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah 

60.000.000 rupiah saja dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut 

pandangan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum serta tidak adanya 

alasan pembenar,penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ini diluar dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu adanya hukum yang 

dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait penjatuhan pidana penjara. 
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Pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat diperlukan dalam memberikan 

putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim harus 

memperhatikan dengan sangat teliti dan cermat karena putusan hakim merupakan 

puncak cerminan nilai-nilai keadilan. Untuk itu Majelis Hakim dituntut untuk 

menelaah terlebih dahulu tentang perkara yang diajukan terdaftar kemudian 

memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap perkara yang 

sudah terdaftar tersebut. Dalam penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum 

kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dapat dikatakan bahwa 

putusan hakim tersebut telah bertentangan dengan konstitusi dimana dalam pasal 

1 ayat (3) UUD Tahun 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa setiap alat perlengkapan negara 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengacu pada aturan-aturan 

hukum yang berlaku. Hakim adalah pejabat negara dan merupakan alat 

perlengkapan negara di bawah kekuasaan kehakiman oleh sebuah lembaga negara 

yaitu Mahkamah Agung. 

Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah 

kekuasaan yang merdeka, bebas dan tidak boleh di intervensi oleh siapapun dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kekuasaan yang bebas yang diberikan 

kepada hakim bukan berarti bahwa kekuasaan tidak terbatas, melainkan bahwa 

hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terikat pada suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga hakim dalam 

mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencabulan anak tidak boleh 

sewenang-wenang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apalagi kalau hakim 

justru dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan 
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ketentuan hukum yang berlaku bahkan justru hakim menerobos ketentuan dengan 

pidana dibawah ancaman minimum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Prinsipnya bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

dibawah ancaman minimum kepada terdakwa bahwa pada proses persidangan 

dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, sudah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dimana dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh 

Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan anak dijadikan landasan 

atau dasar pemeriksaan perkara. Majelis hakim yang memimpin dan mengarahkan 

jalannya seluruh proses pemeriksaan di persidangan baik itu barang bukti yang 

dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai dasar 

bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana pencabulan anak 

yang sedang diadilinya. 

Penuntut Umum tindak pidana pencabulan anak yang membacakan surat 

dakwaannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan barang bukti di 

dalam persidangan dan diadakannya pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan 

terdakwa. Dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan terdakwa 

tidak keberatan dan membenarkannya atas keterangan saksi-saksi tersebut. Setelah 

itu, kemudian majelis hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta yang 

terungkap selama proses pemeriksaan dipersidangan. Majelis hakim memutuskan 

perkara tindak pidana pencabulan anak tersebut dengan mempertimbangkan hal- 

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. 

Hal-hal yang memberatkan terdakwa: 
 

1.Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan 

tujuan untuk memenuhi hasrat sesksualnya. 
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Hal-hal yang meringankan terdakwa: 
 

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 

 

2. Terdakwa belum pernah dihukum. 

 

3. Tidak ada akibat fisik yang dialami korban. 

 

Hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan anak selain 

mempertimbangkan hal-hal memberatkan juga mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan setelah itu hakim memberikan suatu putusan kepada terdakwa. 

Sehingga putusan majelis hakim setidak-tidaknya untuk tidak boleh menjatuhkan 

pidana dibawah ancaman minimum, melainkan sesuai dengan pidana yang telah 

ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

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

Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, 

justru hakim menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada 

terdakwa. Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah 

ancaman minimum kepada pelaku pencabulan anak pada putusan perkara 

Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN Tas, adalah bahwa majelis hakim mempertimbangkan 

lebih lanjut dari sudut pandang tercapainya tujuan keadilan, dari sudut pandang 

tercapainya tujuan kemanfaatan, dan dari sudut pandang tercapainya tujuan 

kepastian hukum. 

1. Dari sudut pandang tercapaianya tujuan keadilan 
 

Bahwa dalam perkara aquo, dengan melihat hal-hal sebagai berikut : 

 

- mempertimbangkan kesalahan pada pihak Terdakwa yang membujuk dengan 

akan memberi uang kepada para anak korban; 
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- mempertimbangkan kesalahan pihak anak korban yang mendatangi sendiri 

Terdakwa, dengan kesadaran sepenuhnya dari Anak Korban jika mereka datang 

ke Terdakwa maka Terdakwa pasti akan melakukan perbuatan cabul kepadanya, 

akan tetapi Anak Korban tetap datang karena disamping Anak Korban memang 

menginginkan uang dari Terdakwa, Anak Korban juga secara psikologis sudah 

merasa bahwa dia sudah tidak perawan (karena sudah sering berhubungan badan 

dengan pacar-pacar mereka sebelum kejadian dengan Terdakwa ini), sehingga 

Anak Korban dengan enteng dan tanpa beban mau menyerahkan dirinya untuk 

dicabuli oleh Terdakwa; Kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan lagi ini 

(berdasarkan pengakuan Anak Korban sendiri di persidangan di depan orang 

tuanya), sejalan dengan hasil Visum et Repertum yang dilakukan kepada Anak 

Saksi II., dimana dalam kesimpulan Visum et Repertum dinyatakan tidak 

ditemukan sisa hymen disemua sisi liang vagina dan tidak ada ada tanda-tanda 

kekerasan dibagian tubuhnya. 

- mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyebabkan akibat 

secara fisik pada diri anak korban, akibat yang diderita Anak Korban adalah malu 

terhadap lingkungan akibat terkuaknya kejadian ini (perbuatan Anak Korban yang 

memanfaatkan Terdakwa dan Terdakwa yang memanfaatkan para Anak Korban 

tidak akan berhenti jika foto Anak Saksi II. Sartika tidak beredar), maka ancaman 

pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 rupiah 

adalah terlalu berat dan tidak adil dikarenakan perbuatan pidana dalam perkara a 

quo selain karena kesalahan Terdakwa juga adanya peran besar dari Anak Korban 

yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan 
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memperhatikan fungsi hukum itu sendiri dan kemanusiaan serta keadilan hakiki, 

itu tidak tepat dan tidak adil jika dijatuhkan kepada diri Terdakwa; 

2. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan. 
 

Bahwa terhadap Terdakwa secara hukum harus dijatuhi pidana dengan 

tujuan agar orang yang sudah dewasa selalu bisa mendukung terwujudnya anak 

Indonesia yang sehat secara rohani/psikologis maupun fisik demi menjadi 

generasi bangsa yang kuat di masa depan. Membebaskan atau tidak menghukum 

orang dewasa yang melayani atau memenuhi atau malah memupuk kemauan atau 

perbuatan anak bangsa yang salah akan merusak moral bangsa, karena secara 

umum sudah sewajibnya orang tua lebih bijak dari anak-anak, dan orang tua wajib 

meluruskan perbuatan anak yang salah, bukan sebaliknya. 

Namun demikian penjatuhan pidana sesuai batas minimal 5 (lima) tahun 

dan denda Paling sedikit 5 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undangundang 

adalah selain tidak adil, hal itu banyak memberi ketidak manfaatan. Bagi korban 

dan masyarakat umum, akan menjadikan para korban dan masyarakat pada 

umumnya untuk membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, orang tua akan lepas 

tangan/lepas tanggungjawab terhadap anak, toh kalau anak yang salah juga, orang 

dewasa yang kena hukum dan disalahkan. Sudut pandang lain, hal tersebut juga 

bisa dijadikan alasan bagi anak maupun orang tua anak untuk memeras orang 

dewasa yang melakukan pidana terhadap anak, akhirnya tujuan dari adanya 

hukum (Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menjadikan anak sebagai 

generasi bangsa yang sehat dan kuat tidak akan tercapai. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukuplah dikenakan 

hukuman yang memberi penegasan bahwa orang dewasa tidaklah dibenarkan 
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dengan dasar dan alasan apapun melakukan perbuatan pidana /cabul terhadap 

anak dengan hukuman sepantasnya (memberi efek jera) dan seadil-adilnyanya. 

Dalam melihat kasus a quo, oleh karena anak korban dan Terdakwa melakukan 

perbuatan cabul dengan dasar suka-sama suka (Anak Korban karena butuh uang, 

dan Terdakwa karena kebutuhan seksual), bagaimana jika isteri si Terdakwa 

melaporkan Anak Korban sebagai pelaku perselingkuhan. 

3. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum. 
 

Tujuan Kepastian Hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan 

ditegakkan dengan tujuan agar tujuan hukum dasar itu tercapai (keadilan dan 

kemanfaatan) itu tercapai. 

Hukum yang normanya tidak menjamin atau tidak mewujudkan 

tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan sebagaimana juga 

diatur dalam Undang-Undang Dasar/konstitusi sebagai hukum tertinggi), maka 

norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberi kepastian 

hukum. Dalam teori hukum, hukum yang lebig rendah tidak boleh bertentangan 

dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum, apabila itu terjadi, 

berarti hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak 

memberi kepastian hukum. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar berlakunya hukum tersebut 

yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan 

hukum dan kostitusi UUD 1945, maka batas pidana minimal 5 (lima) tahun dan 

denda maksimal 5.000.000.000 rupiah yang diatur dalam undang-undang tersebut 

di atas harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 
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Dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari 

diri terdakwa, majelis hakim telah mempertimbangkan terkait dengan faktor 

internal diri terdakwa yang mana bahwa terdakwa sudah sangat tua, merasa 

menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum, 

tidak ada akibat fisik yang dialami korban, kemudian faktor eksternal    keadaan 

diri korban yang sudah terbiasa melakukan hubungan sex (dalam keadaan tidak 

perawan) dan dalam usia 16 tahun lebih, menunjukkan meskipun korban 

tergolong pengertian anak-anak menurut undang-undang, namun secara mental 

dan biologis korban telah dewasa dalam hal berhubungan sex. Bahwa keadaan 

para korban yang sudah tidak perawan dan Korban sendiri yang mendatangi 

Terdakwa dengan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan maksud untuk 

mendapatkan uang dari Terdakwa, bahwa perbuatan korban tersebut merupakan 

faktor terpenting yang menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh 

Terdakwa terhadap korban. Dalam kata lain kesalahan juga ada pada diri korban. 

Maka majelis hakim menyatakan suatu kesimpulan dalam bentuk putusan dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lebih dominan dan juga hal-hal 

yang memberatkan, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dimana memberikan rasa keadilan 

terhadap terdakwa dan juga anak korban. 

Putusan pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa 

belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut penulis 

majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa belum 

mempertimbangkan pertimbangan terbaik bagi anak korban, karena jelas pada 

pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

mengatakan bahwa “pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 

tahun” tetapi dalam putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas hakim hanya 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun saja. Menurut penulis putusan 

yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan khususnya pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

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

2002 tentang Perlindungan Anak. 
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