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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

 (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam 

Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU. Hasil penelitian ini adalah: 

pertama, penjatuhan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 

(empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Rumah Tahanan 

Dompu kepada terdakwa anak yang terdapat didalam Putusan Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU dinilai masih kurang tepat dan terlalu berat bagi 

seorang anak. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, akan tetapi 

pertimbangan dari hakim yang dicantumkan didalam didalam Putusan Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU masih banyak fakta-fakta yang terungkap pada 

persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim.  

 

Kata kunci : persetubuhan, anak, pidana. 

ABSTRACT 

Juridical Review Of Child Sexual Offenses Committed By A Child  

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU) 

 

 This study aims to determine the application of criminal to the offender of 

sexual intercourse against the child committed by the child and the judge's 

judgment in deciding the child's perpetrators in Decision Number 2/ 

Pid.Sus.Anak/2017/PN DPU. The results of this study are: first, the criminal 

imprisonment of children with imprisonment for 10 (ten) months and 3 months 

training for not more than 4 (four) hours per day and not done at night at Dompu 

Detention Center to the defendant's child in the Decision Number 

2/Pid.Sus.Anak/2017 / PN DPU is still considered inappropriate and too heavy 

for a child. Secondly, judges 'considerations can be divided into two: juridical 

and non-juridical considerations, but the judges' considerations in the Decision 

Number 2/Pid.Sus.Anak/2017/ PN DPU are still many facts revealed in the 

hearing not serve as judges' consideration. 

 

Keywords: intercourse, child, criminal 



i 
 

I. PENDAHULUAN  

 Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani 

dan sosial.
1
 

 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 

sosial.
2
 Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah 

dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi dan politik, untuk 

memperloleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel 

melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.
3
 Hal ini 

diharapkan agar anak dapat tumbuh kembang  dengan baik dan anak terlindungi 

dari ancaman kejahatan yang  membahayakan dirinya.  

 Kepedulian  Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak 

sebenarnya  sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang 

nomor 4  tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun,  hingga keluarnya 

Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak 

anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan 

                                                           
 1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama, 2014, 

hlm. 40. 
2
 Ibid 

3 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya, Laksbang 

Grafika,   2013,hlm.16. 
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kondisi anak sekarang.  Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi 

pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan  

telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia  yang putus 

sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi  korban kekerasan 

dan mengalami perlakuan salah seperti halnya  penganiayaan terhadap anak serta 

perbuatan pelecehan seksual dan tindak pidana lainnya  terhadap anak. Bukan 

hanya menjadi korban tindak pidana, yang paling  memperihatinkan sekarang 

bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi  pelaku tindak pidana. 

 Perlu disadari bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun  dan 

terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan,  baik itu orang 

dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku  tindak pidana bisa  

saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa  maupun  anak.
4
  

 Anak sebagai sosok yang  lemah dan tidak berdaya tentu belum 

memahami apa yang baik dan buruk  untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah 

umur yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan tidak cukup hanya 

dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak  yang melakukan tindak pidana 

persetubuhan ini bisa karena beberapa  faktor, diantaranya adalah adanya rasa 

ingin tahu yang besar yang dimiliki  oleh anak, banyaknya peredaran video porno, 

gaya pacaran anak zaman  sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan 

teknologi, faktor  keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-

                                                           
4
 https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/ diakses pada tanggal 17 oktober  

2017 pukul 06.30 wita 
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nilai  keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan  

jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.   

 Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan 

masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa  sendiri. Dan 

permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera  ditanggulangi dan 

diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung  jawab negara saja, tetapi juga 

membutuhkan peran serta yang aktif dari  seluruh lapisan masyarakat.   

 Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penyusun dapat 

mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. 

Bagaimanakah penerapan pidana  terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan 

anak yang dilakukan oleh anak khususnya dalam Putusan Nomor : 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak yang 

dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu? 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

Sumber bahan hukum yang diperoleh bersumber pada bahan hukum primer, 

bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier serta teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan cara studi dokumen  kepustakaan dan analisis bahan 

hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak 

Yang Dilakukan Oleh Anak Khususnya Dalam Putusan Nomor : 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu  

Adapun hasil analisis kasus dari Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu  

adalah sebagai berikut: 

1. Dakwaan 

 Perumusan dakwaan alternatif ini dikarenakan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap materi perkara ini, terdapat 3 (tiga)  dakwaan, akan 

tetapi hanya 1 (satu) yang harus dibuktikan tergantung dari hasil 

persidangan dan dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan dengannya atau orang lain” 

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta di 

perkuat dengan adanya alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dipersidangan dan semua itu dipandang saling 

berhubungan satu sama lain maka majelis Hakim mempertimbangkan 

bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta-

fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. 
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2. Tuntutan Jaksa  Penuntut Umum 

 Tuntutan Jaksa  Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-Pasal 

yang dipersangkakan kepada terdakwa anak EN dan berdasarkan alat 

bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam  

Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” 

3. Penjatuhan Pidana 

 Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu majelis 

hakim memutus terdakwa anak EN dipidana penjara selama 10 (sepuluh) 

bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) 

jam perhari dan hakim tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang 

menuntut anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan 

kerja 6 (enam) bulan, yang majelis hakim anggap terlalu tinggi.  

 Penyusun disini kurang setuju dengan putusan hakim sebab dengan 

menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan 

pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari 

terhadap terdakwa anak tidak sesuai apabila dikaitkan dengan syarat 

pemidanaan yakni tidak adanya alasan pemaaf, didalam Pasal 45 KUHP 
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alasan pemaaf diatur bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang 

yang belum cukup umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 

enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang 

bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, 

tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah 

diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun dan juga putusan 

tersebut tidak sesuai apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan 

apalagi mengingat terdakwa anak masih berusia 14 tahun. Penjatuhan 

pidana penjara diharapkan sebagai pilihan terakhir, apabila hakim 

menjatuhkan pidana maka sebaiknya terdakwa anak hanya dikenakan 

sanksi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga anak 

tidak perlu menjalani pidana penjara seperti yang dijatuhkan oleh hakim, 

anak bisa kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasanya dengan 

pengawasan, bimbingan, dan perhatian dari orang tua, keluarga, dan 

masyarakat sekitar. 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak 

Berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu 

1. Pertimbangan Hukum Dari Hakim 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan 
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oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 

dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:
5
 

1) Dakwaan jaksa penuntut umum:  

Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim 

dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih 

langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 

81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2) Keterangan saksi: 

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penuntut Umum 

mengajukan saksi-saksi yakni korban DM, Yeni Suriani, Rini 

Kurniati tetapi didalam pertimbangan hakim tidak dimasukan 

secara jelas dan khusus mengenai keterangan yang diberikan oleh 

saksi Yeni Suriani dan Rini Kurniati sebagai pertimbangan hakim. 

3) Keterangan terdakwa: 

Mengenai keterangan terdakwa EN yakni mengakui atau 

membenarkan semua keterangan dari para saksi 

4) Barang-barang bukti: 

                                                           
5
 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditma, Bandung, 2011, Hlm. 146 Dan 147. 
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Terhadap barang bukti milik korban berupa: 1 (satu) lembar 

celana dalam berwarna putih bercorak bunga warna pink dan 

bercorak daun berwarna hijau, 1 (satu) lembar BH berwarna pink 

bercorak gambar hati, 1 (satu) buah singlet/ kaos dalam bercorak 

belang – belang berwarna hitam, putih, kuning, biru, 1 (satu) buah 

celana kain berwarna merah bercorak bunga berwarna hijau, 1 

(satu) buah baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) buah rok sekolah 

berwarna biru,1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih dan 

barang bukti milik Anak EN berupa: 1 (satu) lembar baju berwarna 

hitam bertuliskan Lombok Island dan 1 (satu) lembar celana jeans 

pendek berwarna hitam 

5) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis  

1) Akibat perbuatan terdakwa: 

 Bahwa, akibat perbuatan anak EN tersebut anak korban DM 

mengalami Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 12, 3, 6, 

dan 8, dapat disebabkan oleh benda tumpul, luka lecet kemerahan 

memanjang pada pukul 6 diperineum ukuran panjang + 0.5 cm 

dapat disebabkan oleh benda tumpul, luka lecet lama sudah 

terinfeksi warna putih kekuningan diperineum pada pukul 5 dengan 

ukuran 0.5 cm x 0.5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul, Pada 

saat pemeriksaan pasien tidak dalam keadaan hamil, Pemeriksaan 
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sperma diliang vagina tidak ditemukan spermatozoa, sesuai dengan 

hasil VER tanggal 26 Oktober 2016; 

2) Kondisi diri terdakwa: 

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam 

keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Anak dalam 

persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan 

kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak tersebut adalah 

orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang 

diperbuatannya.  

3) Keadaan korban. 

Keadaan korban didalam pertimbangan hakim tidak dimasukan 

secara jelas dan khusus tetapi keadaan korban bisa dilihat dari 

keadaan yang memberatkan terdakwa yakni kerugian fisik maupun 

psikis  pada anak korban yang disebabkan oleh perbuatan 

terdakwa. 

4) Laporan  Pembimbing Kemasyarakatan 

 Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil 

Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang 

merkomendasikan agar Anak dikenakan pidana Pembinaan Dalam 

Lembaga, yaitu pada Panti Sosial Marsudi Putra di Mataram, maka 

Majelis mempertimbangkan bahwa karena jarak panti sosial yang 

cukup jauh, sementara orang tua anak telah berjanji dan 

menyanggupi untuk mendidik anak tersebut dengan lebih baik dan 
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bertanggungjawab, sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya 

kembali. Bahwa, Majelis tidak sepakat dengan tuntutan dari 

penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang Majelis anggap 

terlalu tinggi, serta telah pula Majelis pertimbangkan dari segi 

kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut dan juga dari sisi 

pendekatan Anak Korban, sebagaimana pertimbangan sebelumnya,  

maka akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil 

untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, 

sebagaimana bunyi amar putusan ini;  

5) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa: 

 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 

Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan Anak;  

Keadaan  yang  memberatkan:  

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian baik fisik maupun 

psikis pada Anak Korban;   

Keadaan yang meringankan:  

- Anak belum pernah dihukum; 

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; 

- Anak berusia sangat muda; 
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- Orang tua Anak menyanggupi untuk mendidik dan merawat 

Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulagi 

perbuatannya; 

2. Analisis Penyusun 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu:  

a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

b. Alat bukti  

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu yang 

menjadi alat bukti yang sah hukum dan mempunyai kekuatan 

pembuktian dalam perkara ini, yaitu: 

1) Keterangan Saksi 

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penuntut Umum 

mengajukan saksi-saksi yakni korban DM, Yeni Suriani, Rini 

Kurniati tetapi didalam pertimbangan hakim tidak dimasukan 

secara jelas dan khusus mengenai keterangan yang diberikan oleh 

saksi Yeni Suriani dan Rini Kurniati sebagai pertimbangan hakim. 

Yang didalam fakta persidangan keterangan para saksi yang 

dibenarkan oleh anak memperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dan 

korban berpacaran dan melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali 

dari keterangan korban DM. 

2) Bukti Surat 

Visum Et Repertum Nomor 353/416/RSUD/2016. 

3) Keterangan terdakwa 
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Mengenai keterangan anak EN yakni mengakui atau membenarkan 

semua keterangan dari para saksi. 

c. Barang bukti  

d. Terdakwa Anak EN telah terbukti melakukan tindak Persetubuhan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif kedua. 

e. Ketentuan-ketentuan dalam  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang 

berhubungan dengan perkara anak EN. 

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya yaitu: 

a. Akibat dari perbuatan terdakwa 

b. Kondisi diri terdakwa 

c. Hasil penelitian kemasyarakatan  

d. Hal yang memberatkan pada diri terdakwa dan hal-hal yang 

meringankan pada diri terdakwa. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penguraian fakta yang telah dilakukan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak 

yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 

2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu telah sesuai dengan apa yang diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang. Berawal dari rumusan surat 

dakwaan  tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan  penyidikan  

untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa  Penuntut 

Umum juga telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan 

kepada terdakwa EN dan fakta-fakta yang  terungkap dipersidangan 

berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan 

terdakwa dan bukti surat maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan 

bahwa anak EN terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 

ayat (2)  Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas  

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) 

bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada 

malam hari di Rumah Tahanan Dompu.  
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 Terhadap Putusan pidana tersebut penyusun disini kurang 

setuju dengan putusan hakim sebab didalam tuntan penuntut umum 

sudah membuat tuntutan sanksi pidana dengan berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dikatakan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak 

lamanya ½ ( seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang 

dewasa maka seharusnya/setidak-tidaknya dalam putusan ini hakim 

mengambil setengah dari ancaman pidana  minimal yaitu setengah 

dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 

sesuai dengan tuntutan penuntut umum, walaupun pada dasarnya  

hakim memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara.  

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak 

berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu 

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu: 1) Surat 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2) Alat bukti :Berdasarkan Putusan 

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu yang menjadi alat bukti yang sah 

hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, yaitu: 

-Keterangan Saksi -Bukti Surat  -Keterangan terdakwa 3) Terdakwa 

Anak EN telah terbukti melakukan tindak Persetubuhan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
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dalam dakwaan alternatif kedua. 4) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 

 Pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya yaitu: 1) 

Akibat dari perbuatan terdakwa 2) Kondisi diri terdakwa 3)Hasil 

penelitian kemasyarakatan  4) Hal yang memberatkan pada diri 

terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. 

Saran  

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus persetubuhan terhadap 

anak yang dilakukan oleh anak sekiranya tidak terlalu ringan dengan 

mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis bahwa pidana yang 

dijatuhkan kepada seorang terdakwa anak yang terbukti bersalah 

dimaksudkan bukan saja sebagai pemberian efek jera kepada terdakwa 

saja, namun agar masyarakat sekitar juga tidak melakukan tindak 

pidana yang sama. 

2. Hendaknya hakim yang mengadili perkara harus benar-benar teliti 

dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga dalam 

menjatuhkan putusan mencerminkan keadilan yang berdasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan didalam memberikan suatu 

putusan pidana, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk semua 

dalam hal ini bukan hanya pada korban saja tetapi juga pada pelaku, 

masyarakat, para pembuat undang-undang dan aparatur penegak 

hukum. 
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