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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana serta mengetahui bagaimanakah penerapan pidana terhadap  pelaku 

tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor: (Studi Kasus Putusan Nomor 

:97/pid/B/2011/PN-TTN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang di putuskan oleh majelis hakim sejauh ini masih saja 

ditemukan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 

selain itu dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum). 

 

Kata Kunci  : Penerapan Pidana, pencabulan Terhadap Anak. 

REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL IN CRIMINAL ACTIVITIES 

OF CRIMINAL INFRINGEMENT OF CHILDREN (Case Study Decision Number: 97 / 

pid / B / 2011 / PN-TTN 

 

 

This study aims to determine how the judges judge in imposing criminal sanctions and to 

know how the application of criminal to perpetrators of criminal acts of child abuse in decision 

number: (Case Study Decision Number: 97 / pid / B / 2011 / PN-TTN. normative law research 

The results of this study indicate that criminal sanctions decided by the panel of judges so far 

still found light criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of child abuse other than 

that in this case the judge does not consider the principle of lex specialis derogat legi generali 

(law- laws that exclude common laws). 

 

Keyword : (Key Word): Application of Crime, Abuses Against Children 

 

 

 



 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada 

kejahatan, salah satu bentuk kejahatan kesusilaan adalah pencabulan. Kejahatan tersebut akan 

menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dalam masyarakat, korban dari kejahatan 

pencabulan tentunya akan berdampak pada spikologis maupun perkembangan lain nya 

terhadap anak tersebut. Dampak spikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma 

berkempanjangan. Hal ini dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang 

berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya keterbelakangan mental. 

Misalnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saja sering terjadi berbagai macam 

tindakan-tindakan yang  tidak bermoral seperti tindak kejahatan pencabulan. Pada tahun 2015 

saja terdapat 144 kasus pencabulan terhadap anak dan ditahun 2016 meningkat hingga 255 

laporan.
1
 Data tersebut berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan 

Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB). 

penyusun skripsi ini, penyusun menelaah kasus tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh terdakwa atas nama Mukhtaruddin Bin M. Yaman. perbuatan tersebut pada 

Hari Rabu tanggal  20 April 2011 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu 

waktu pada bulan April 2011. Bertempat di desa/Gampok Lhok Bengkuang Kecematan 

Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya dalam ruangan kepada bidang kediklatan pada 

kantor Diklat Aceh Selatan atau setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri 

Tapaktuan. Dalam kasus ini Terdakwa Mukhtaruddin Bin M.Yaman di jatuhi hukuman 

pidana 1 ( tahun ) penjara. Terdakwa juga di nyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan 

melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP. 

                                                           
1
Republika.Co.Id,Mataram,Diakses pada tanggal 21 maret 2017  



 

Penerapan pasal yang dilakukan oleh hakim menurut hemat penyusun tidak sesuai 

karna bertentangan dengan asas lex specialis derogat legi generali ( undang-undang yang 

khusus menyampingkan undang-undang yang umum ). Dalam Putusan Nomor : 

97/pid/B/2011/PN-TTN. Dalam kasus yang sedang penyusun bahas ini, penyusun lebih 

titik focus nya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini 

Menjadi dasar alasan penyusun untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul: Tinjauan Tentang Penerapan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 97/pid/B/2011/PN-TTN. Dan 

berdasarkan paparan Latar Belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahn 

sebagai berikut : 1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam  Putusan Terhadap 

Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 

97/pid/B/2011/PN-TTN ?. 2. Bagaimana Penerapan  Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Hakim dalam Perkara Nomor: 

97/pid/B/2011/PN-TTN?. Tujuan dan Manfaaat Penelitin ini adalah 1. Untuk mengetahui 

hal-hal yang menjadi pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor : 

97/pid/B/2011/PN-TTN ? 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak: 97/pid/B/2011/PN-TTN?. Manfaat yang 

diharapkan Penelitian ini yaitu : 1. Manfaat Teoritis yaitu : Hasil penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan pada umum nya dan ilmu hukum Pidana pada khususnya. 2. Manfaat Praktis 

yaitu : Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan bagi para hakim dalam perkara 

tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitin yang digunakan adalah 



 

metode penelitian hukum normatif, dan adapun pndekatan yang digunakan yaitu : 1. 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan perundang-undangan 

yaitu pendektan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Terkait kegiatan penelitian 

peraturan perundang-undanagan, asas-asas, maupun norma-norma hukum, terutama yang 

berkaiatan dengan penelitian ini
2
. 2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

pendekatan konseptual, yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandang dan doktrin-doktrin 

didalam ilmu hukum, dengan demikian kita akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,  dan asas-asas hukum  yang 

relavan dengan isu-isu yang dihadapi.
3
. 3. Pedekatan Kasus (case opproach) yaitu 

pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasusu-kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi, kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan. Sumber dan jenis bahan hukum digunakan yaaitu : 1. 

Bahan Hukum Primer yaitu : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari kitab  Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, putusan pengadilan yang mepunyai 

kekuatan hukum tetap. berbagai sumber hukum primer lain yang behubung dengan  

penelitian. 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Bahan hukum sekunder adalah bahan 

hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan memuat pembahasan yang 

berkaitan dengan sumber primer tersebut, antara lain buku-buku yang berkaitan dengan 

perlindungan anak, maupun media cetak yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitia. 

                                                           
2
Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Cet, 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm. 139 
3
Ibid, hlm. 139 



 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

DASAR PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM  PENJATUHAN  PIDANA TERHADAP  

PELAKU  TINDAK PIDANA  PENCABULAN  TERHADAP ANAK  PADA (Putusan 

Nomor  97/pid/B/2011/PN-TTN.) 

Berkaitan dengan tindak pidana Kesusilaan di atur dalam pasal 289-296 KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.   

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak  terdapat 

dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan : 

‘‘Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan 

perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, 

bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan 

belum waktunya untuk dikawin’’ 

 

Perbuatan cabul dimana anak selaku korban pencabulan diatur lebih khusus dalam  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. terdapat dalam Pasal 

82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang merumuskan sebagai berikut : 

‘‘Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

selama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000.00 ( enam puluh 

juta rupiah )’’.  

POSISI KASUS : 

Dalam memahami kasus yang sedang dibahas ini, penyusun akan memaparkan terlebih 

dahulu posisi  kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor : 97/pid/B/2011/PN-TTN, adalah 

sebaagai berikut : 

Pada Hari Rabu tanggal  20 April 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya 

pada suatu waktu pada bulan April 2011, bertempat di desa/ Gampok Lhok Bengkuang 



 

Kecematan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya dalam ruangan kepada bidang 

kediklatan pada kantor Diklat Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di daerah hukum 

pengadilan Negeri Tapaktuan. Saksi Nabila Safitri (berusia 5 tahun) mendatangi terdakwa 

yang masih berada di kantornya untuk belajar membaca dan menulis sambil bermain dengan 

terdakwa. Ketika Nabila Safitri sedang bermain batu simbang dengan terdakwa, tiba-tiba 

timbul nafsu birahi terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi Nabila Safitri untuk membuka 

celana dalam nya. Saksi Nabila menolaknya dengan mengatakan ‘‘ jangan nanti ayah 

marah‘‘, lalu di bujuk oleh terdakwa dengan mengatakan ‘‘jangan bilang sama ayah kamu‘‘, 

terdakwa membaringkan/menidurkan saksi Nabila Safitri di atas sofa yang ada di ruangan 

tersebut, kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Nabila Safiri. Celana dalam saksi 

Nabila Safitri dibuka/diturunkan oleh terdakwa, lalu dengan leluasan terdakwa memegang 

dan meraba kemaluaan (vagina) saksi Nabila Safitri dengan menggunakan tangan kanannya, 

kemudian terdakwa menjilat serta memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk kanannya ke 

dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Nabila Safitri secara berulang-ulang (lebih dari satu 

kali) hingga nafsu birahi terdakwa terlampiaskan. Selanjutnya terdakwa memberikan uang 

sekitar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan jajanan kepada saksi Nabila Safitri supaya saksi 

Nabila Safitri tidak menceritakan kepada orang lain. Namun, keesokan harinya pada Hari 

Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 08;00 Wib. Perbuatan terdakwa tersebut 

diketahui oleh orang tua (ibu) saksi Nabilan Safitri yaitu saksi Mariana dari keterangan saksi 

Nabila Safitri. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebelumnya sebanyak 3 

(kali), pada waktu yang tidak dapat di tentukan lagi antara bulan Maret 2011 sampai dengan 

bulan April 2011 di tempat yang sama yaitu di kantor Diklat Aceh Selatan. 

  



 

PERTIMBANGAN HAKIM 

Dari posisi kasus seperti yang sudah diuraikan diatas dalam perkara No. 97/pid/B/2011/PN-

TTN. Hakim akan mempertimbangkan secara  Yuridis dan Non Yuridis/Sosiologis sebagai 

berikut : 

a) Pertimbangan yuridis 

 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan faktor-faktor 

yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai 

hal yang harus dimulai didalam putusan tersebut. 

1. Dakwaan jaksa penuntut umum 

Dalam kasus ini dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif yaitu : 

a. Dakwaan ke-1 dari jaksa penuntut umum Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

Adapun unsur pasal 82  nya : ‘‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

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

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbutan cabul.’’ 

 

b. Dakwaan ke-2 jaksa penuntut umum pasal 290 ke-2 KUHP. 

Adapun unsur pasal 290 ke-2 yaitu : ‘‘Barang siapa melakukan perbuatan cabul 

dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkuta 

belum waktunya untuk dikwain‘‘ 

 

Hakim lebih memilih dakwaan ke-2 dari jaksa penuntut umum dalam pertimbangan 

nya yang berbunyi : 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, 

dakwaan ke-2 yang memenuhi unsur-unsur pasal sehingga majelis hakim 

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 



 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 290 ke-

2 KUHP,  

b) .Pertimbangan Non Yuridis/sosiologis 

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan 

putusan membuat pertimbangan yang berbentuk Non yuridis/sosiologis, 

bertimbangan yang bersifat non yuridis/sosiologis yang bertititk tolak kepada 

dampak yang merugikan dan merupakan tataran dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan  

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana harus lebih dahulu 

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan  atas diri 

terdakwa : 

Hal-hal yang memberatkan ; 

 Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nabila safitri Binti Ainal Afdal ; 

 Perbuatan terdakwa dapat meresahkan para remaja anak khusus nya perempuan ; 

Hal-Hal yang Meringankan : 

 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; 

 Terdakwa belum pernah di hukum dan masih dapat memperbaiki diri dimasa 

akan datang ; 

 Terdakwa tulang punggung dalam keluarga dan mengasuh anak yatim 

dirumahnya ; 

 Telah adanya perdamaian anatara Terdakwa dengan keluarga korban ; 

 Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatanya.  



 

Analisis Penyusun  

Pada putusannya majelis hakim  telah memperhatikan pula hal-hal yang  

meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 197 

ayat (1) huruf (f ) KUHAP yaitu : 

‘‘pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan 

dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan 

disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa’’ 

 

Dalam hal-hal yang meringankan, hakim mempertimbangkan terdakwa dan saksi 

korban telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa, serta 

mempertimbangkan sikap dari terdakwa yang sopan di persidangan selain dari itu 

hakim mempertimbangkan terdakwa tulang punggung keluarga mengasuh anak yatim 

piatu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan nya.  

Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa, Perbuatan terdakwa merugikan saksi 

korban Nabila safitri Binti Ainal Afdal dan Perbuatan terdakwa dapat meresahkan para 

remaja anak khusus nya perempuan.  

Penyusun berpendapat bahwa hakim hanya mempertimbangkan surat perdamaian 

saja, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sangat berpengaruh 

terhadap anak untuk ke depannya, selain dari itu yang menjadi korban adalah anak-

anak, seharusnya hakim bisa mempertimbangkan salah satu alasan pemberat agar 

terdakwa mendapatkan efek jera atas perbuatannya. 

Dalam memilih pasal hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat 

legi generali (undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang 

umum).  



 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABBULAN 

TERHADAP ANAK DALAM PERKARA (Putusan Nomor  97/pid/B/2011/PN-TTN.) 

Dalam kasus ini penyusun akan menguraikan kembali posisi kasus antara lain ; 

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

Dalam dakwaan nya jaksa penuntut umum berupa dakwaan alternatif yaitu dakwan ke-1 

pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan ke-2 

pasal 290 ke-2 KUHP. 

Dakwaan : 

PERTAMA : 

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2011, bertempat di Desa/Gampong Lhok 

Bengkuang Kecematan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tempatnya di ruangan kepala 

bidang ke diklatan pada Kantor Diklat Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di daerah hukum 

Pengadilan Negeri Tampaktuan, ‘‘ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

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

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul’’  

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : 

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, seperti biasanya saksi Nabila Safitri (yang 

baru berusia 5 tahun) mendatangi terdakwa yang masih berada di kantornya untuk belajar 

membaca dan menulis sambil bermain dengan terdakwa, lalu ketika Nabila Safitri sedang 

bermain batu simbang dengan terdakwa, tiba-tiba timbul nafsu birahi terdakwa, lalu 

terdakwa menyuruh saksi Nabila untuk membuka celana dalam nya dan saksi Nabila 

menolaknya dengan mengatakan ‘‘ jangan nanti ayah marah ‘‘, lalu di bujuk oleh terdakwa 



 

dengan mengatakan ‘‘jangan bilang sama ayah kamu‘‘, sambil terdakwa 

membaringkan/menidurkan saksi Nabila di atas sofa yang ada di ruangan tersebut, terdakwa 

membuka celana dalam saksi Nabila. Setelah celana dalam saksi Nabila dibuka/diturunkan 

oleh terdakwa, lalu dengan leluasan terdakwa memegang dan meraba kemaluaan (vagina) 

saksi Nabila dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa menjilat serta 

memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk kanannya kedalam lubanag kemaluan (vagina) 

saksi Nabila secara berulang-ulang (lebih dari satu kali) 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Perlindungan anak. 

Atau : 

KEDUA  

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu pada bulan April, bertempat di desa/gampong Lhok 

Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di ruangan kepala 

bidang kediklatan pada kantor Diklat Aceh Selatan atau setidak-tidaknya didaerah hukum 

Pengadilan Negeri Tapaktuan, ‘‘ melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu : saksi 

Nabila Safitri Binti Ainal Afdal,  diketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa umur 

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

itu belum masanya buat dikawin’’. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 

cara : 

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, seperti biasanya saksi Nabila Safitri (baru 

berusia 5 tahun) mendatangi terdakwa yang masih berada di kantornya untuk belajar 

membaca dan menulis sambil bermain dengan terdakwa, lalu ketika Nabila Safitri 



 

sedang bermain batu simbang dengan terdakwa, tiba-tiba timbul nafsu birahi terdakwa, 

lalu terdakwa menyuruh saksi Nabila untuk membuka celana dalam nya dan saksi 

Nabila menolaknya dengan mengatakan ‘‘ jangan nanti ayah marah ‘‘, dibujuk oleh 

terdakwa dengan mengatakan ‘‘jangan bilang sama ayah kamu‘‘, sambil terdakwa 

membaringkan/menidurkan saksi Nabila di atas sofa yang ada di ruangan tersebut,  

terdakwa membuka celana dalam saksi Nabila. Setelah celana dalam saksi Nabila 

dibuka/diturunkan oleh terdakwa, lalu dengan leluasan terdakwa memegang dan 

meraba kemaluaan (vagina) saksi Nabila dengan menggunakan tangan kanannya, 

kemudian terdakwa menjilat serta memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk 

kanannya kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi Nabila secara berulang-ulang 

(lebih dari satu kali). 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ke-2 KUHP.   

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara yaitu agar majelis hakim Pengadilan 

Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 

 Menyatakan terakwa MUKHTARUDDIN Bin M. YAMAN terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘dengan sengaja melakukan 

kekerasan, memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHTARUDDIN Bin M. YAMAN dengan 

pidan penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang 



 

telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 

60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ; 

 Menetapkan agar terdakwa tetap membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu 

rupiah). 

AMAR PUTUSAN 

Adapun yang  menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 

 Menyatakan terdakwa  MUKHTARUDDIN Bin M. YAMAN telah terbukti secara sah 

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum ke-2 

pasal 290 ke-2 KUHP ‘‘melakukan perbuatan cabul’’ 

 Menghukum Terdakwa MUKHTARUDDIN Bin M. YAMAN oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;  

 Memerintahkan agar Terdakwa MUKHTARUDDIN Bin M. YAMAN tetap berada dalam 

tahanan ; 

 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 3.000 (tiga ribu rupiah).; 

ANALISIS PENYUSUN  

Pengertian pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan 

pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai-mengenai dan yang 

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat meragsang nafsu 

seksual.
4
 

Penyusun sependapat dengan dakwaan pertama dari jaksa penutut umum pasal 82 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan yang diajukan 

                                                           
4
 Adami Chazawi, Loc,. Cit. hlm. 80. 



 

oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang  yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum).  

Setelah memertimbangkan tuntutan jaksa penutut umum dan fakta yang terungkap 

dalam persidangan maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan telah 

terbukti secara sah  dan menyakinkan melanggar pasal 290 ke-2 KUHP, menjatuhkan 

hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. 

Menurut penyusun, hakim seharusnya didalam memutus perkara tersebut harus lebih 

memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta kepentingan 

hukum yang terbaik bagi korban agar putusan yang diputus onleh hakim tersebut 

sekaligus menjadi putusan yang memberikan efek jerah dan pelajaran bagi masyarakat 

umum agar hal-hal tersebut tidak terulang. 

 Dalam putusan hakim memutus terdakwa dengan ancaman pidana penjara selama 1 

tahun. penyusun menilai hakim tidak memperhatikan ke-4 prinsip Konvensi Hak Anak 

seperti yang sudah dijelaskan diatas. Hakim dalam putusannya hanya memperhatikan hal-

hal yang meringankan salah satunya dalam pertimbangan hakim surat perdamaian, tanpa 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Seharusnya hakim lebih 

mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh korban kedepannya,  seperti trauma, 

kerusakan mental, dan masa depan korban.  

 

 

 

 

 



 

III. PENUTUP 

 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraiakan oleh penyusun dalam pembahasan diatas, 

mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. seharusnya hakim dapat 

mempertimbangkan hal hal sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor : 97/pid/B/2011/PN-TTN. Dalam 

pertimbangan Hakim memertimbangkan telah terjadi perdamaian antara keluarga korban 

dan terdakwa, dalam hal ini penyusun berpendapat bahwa hakim hanya 

mempertimbangan surat perdamaian saja tanpa memprtimbangkan bahwa perbuatan 

terdakwa sangat berpengaruh untuk korban kedepannya selain dari itu yang menjadi 

korban adalah anak-anak seharusnya hakim bisa mempertimbangkan salah satu alasan 

pemberat agar terdakwa mendapatkan efek jera atas perbuatannya, surat perdamaian 

dalam undang-undang tidak ada dasar normatif dan dalam kasus ini hakim tidak 

mempertimbangkan asas lex spesialis derogat legi generali (undang-undang yang 

khusus menyampingkan undang-undang yang umum). 

2. Penerapan pidana dalam perkara dengan nomor : 97/pid/B/2011/PN-TTN. Dalam perkara 

ini hakim kurang tepat dalam penerapan pasal. Seharusnya hakim mempertimbangkan 

asas lex spesialis derogat legi generalis (undang-undang yang khusus menyampingkan 

undang-undang yang umum) karena hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan 

pasal 290 ke 2 KUHP. Dalam perkara ini seharusnya yang menjadi dasar putusan hakim 

adalah pasal 82 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. 

A. SARAN 



 

a. Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus lebih 

memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan  terdakwa karna perbuatan 

yang dilakukan oleh terdakwa merupakanj kejahatan luar biasa atau sering dikenal 

dengan Extraordinary Crime mengingat korban adalah anak di bawah umur, yang 

tentunya harus di lindungi oleh negara. hakim sebaiknya terus meningkatkan cara 

terbaik dalam penjatuhan putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan, sehingga 

tercapai sebuah tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu 

balas dendam tetapi lebih ditunjukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari 

tidak mengulangi perbuatan nya serta tindak pidana pencabuan terhadap anak tidak 

terjadi lagi. 

b. Diharapkan kepada aparat peneggak hukum dalam menangani tindak pidana pencabulan 

terhadap anak seharusnya memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum). 

Seharusnya jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan undang-undang 

perlindungan anak karena lebih khusus mengatur tentang anak bukan dengan KUHP, 

jika mengacu kepada asas hukum pidana asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum).  

 

B. SARAN 

c. Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus lebih 

memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan  terdakwa karna perbuatan 

yang dilakukan oleh terdakwa merupakanj kejahatan luar biasa atau sering dikenal 

dengan Extraordinary Crime mengingat korban adalah anak di bawah umur, yang 



 

tentunya harus di lindungi oleh negara. hakim sebaiknya terus meningkatkan cara 

terbaik dalam penjatuhan putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan, sehingga 

tercapai sebuah tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu 

balas dendam tetapi lebih ditunjukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari 

tidak mengulangi perbuatan nya serta tindak pidana pencabuan terhadap anak tidak 

terjadi lagi. 

d. Diharapkan kepada aparat peneggak hukum dalam menangani tindak pidana pencabulan 

terhadap anak seharusnya memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum). 

Seharusnya jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan undang-undang 

perlindungan anak karena lebih khusus mengatur tentang anak bukan dengan KUHP, 

jika mengacu kepada asas hukum pidana asas lex specialis derogat legi generali 

(undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum).  
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