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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. 

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum 

(rechtsbetrekkingen). Sebab itu dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada 

masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu 

menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari subtansi 

hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena 

hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan 

dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak 

dan berlaku secara umum. 

Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Penerapan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pudana dengan kekerasan melakukan 

persetubuhan pada anak putusan nomor: 99/Pid.Sus.Pa/2016/PT.Mtr dan bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan banding terhadap pelaku tindak 

pidan dengan kekerasan melakukan persetubuhan pada anak putusan nomor: 

99/Pid.Sus.Pa/2016/PT.Mtr .Manfaat dari penelitian ini manfaat akademis, teoritis 

dan praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pudana dengan kekerasan melakukan persetubuhan 

pada anak putusan nomor: 99/Pid.Sus.Pa/2016/PT.Mtr dengan mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Selanjutnya 

manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi 



untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum Pidana, yaitu berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan  perlindungan anak di Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 

normatif. Yang mana penelitian ini lebih mengacu kepada Undang-Undang. 

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang1.  Dalam 

penelitian ini penyusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode Pendekatan Undang-

Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan 

Pendekatan Kasus (Case Approach). Sumber dan Jenis bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini sumber kepustakaan. Dan Bahan hukum primer yang diperlukan 

sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang yang diperoleh dan dikumpulkan 

dengan penafsiran norma hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan pada anak.    
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PEMBAHASAN 

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan 

Melakukan Persetubuhan Pada Anak Putusan Nomor:99/Pid.Sus.Pa/2016/Pt.Mtr 

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ram Jafar 

menggunakan pola pemidanaan secara kumulitatif-alternatif  delik-delik tertentu 

yang dapat ditentukan minimum khususnya, yang mana dimaksud pada delik-delik 

tersebut adalah delik-delik yang membahayakan, merugikan, atau meresahkan 

masyarakat sehinngga hakim dalm menjatuhkan putusannya belum mempunyai 

acuan dalam kewenangan kebebasan yang dimiliki hakim, jadi Hakim dalam 

menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Ram Jafar dilihat dari 

masa lalunya yang telah dijatuhkan hukuman sebelumnya pasa kasus atau perkara 

yang sama yaitu persetubuhan pada anak. Hukuman pidan penjara yang dikenakan 

kepada Terdakwa Ram Jafar yaitu hukuman maksimal dari delik-delik tertentu 

yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak  yaitu :2 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka 

                                                             
2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Psl.76 D 

LN. Nomor  297 Tahun 2014 



pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).3 

 

Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak 

sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak 

pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comfarable) 

tanpa dasar pembenaran yang jelas.4 

Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbunyi: 

“Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ram Jafar selama 8 (delapan) Tahun dan 

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.” 

 

B. BAGAIMANAKAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

BANDING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN 

MELAKUKAN PERSETUBUHAN PADA ANAK PUTUSAN 

NOMOR:99/PID.SUS.PA/2016/PT.MTR 

 

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana harus memenuhi tiga 

unsur, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode 

analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara kejahatan 

persetubuhan pada anak. Aspek yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-undang 
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4 Andi Hamza, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. 

Praditya Pratama.2001. hlm 23 

  



Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Akan tetapi tidak cukup saja dengan pendekatan aspek yuridis harus juga dengan 

pendekatan aspek sosiologi atau non yuridis yaitu sesuai dengan tata nilai budaya 

yang berlaku di masyarakat.  

 Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga melihat pertimbangan secara non yuridis atau sosiologis yaitu mengenai 

akibat perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan tertentu yang dihubungkan dengan 

fakta persidangan. Hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa menyesal 

dengan perbuatannya tersebut yaitu terdakwa menyesali akibatnya akan tetapi 

terdakwa mengulangi perbuatan kejahatannya pada kejahatan yang sama yaitu  

Persetubuhan pada anak (Resdivis) sehingga hakim dalam pertimbangannya 

menjadikan ini alasan pembenar bukan alasan pemaaf. Dan hal-hal yang 

memeberatkan dan meringankan terdakwa 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 

beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Hakim 

terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus Putusan : 

99/Pid.Sus.PA/2016/PT.Mtr telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang 

ada. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan 

penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 

pemaaf, sehingga terdakwa dinyata mampu bertanggung jawab dan harus 

mendapatkan sanksi yang setimpal atas  perbuatannya setra terdakwa 

merupakan residive, sehingga di hukum seberat-beratnya yang timbul efek jera 

kepada terdakwa. 

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam studi kasus Putusan PT: 

99/Pid.Sus.PA/2016/PT.Mtr telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 

KUHAP yakni sekurang- kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan 

Hakim yang merumuskan delik-delik tertentu pada terdakwa. Alat bukti dalam 

kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling 



bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 

pidana persetubuhan terhadap anak. Serta Hakim telah mempertimbangkan 

hal-hal yang memberatkan danhal hal yang meringkan terdakwa sehingga hak 

dan kewajiban Terdakwa terpenuhi di proses Peradilan dalam peradilan 

pidana pada umunya dan khususnya pidana anak.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk 

perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang 

menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana 

persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat 

bagi pelaku. 

2. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan 

perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang di lingkungan 

sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi dan 

diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan meningkatkan 

pengawasan terhadap anak. 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Andi Hamza, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Praditya 

Pratama.2001. hlm 23 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia, Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  LN. Nomor  297 

Tahun 2014 

 


