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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana penjara dibawah ancaman minimum kepada terdakwa adalah 

hakim berpatokan pada sudut pandang tercapainya tujuan keadilan yang mana 

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. 

Kemudian sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan dimana 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 
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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. 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), dan 

kepastian hukum, 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 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. 

B. Saran 

 
Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana 

pencabulan anak seharusnya berpatokan pada ketentuan hukum positif yang 

berlaku guna mencapai keputusan yang memiliki rasa keadilan bagi anak korban. 
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