
1 
 

JURNAL ILMIAH 

 

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES 

MATARAM 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Radan Pradana Rudianto 

D1A 012 367 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



2 
 

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah 

 

 

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES 

MATARAM 

 

 

 

Oleh : 

Radan Pradana Rudianto 

 

D1A 012 367 

 

Menyetujui, 

 

Mataram,    September 2018 

Pembimbing Pertama, 

 

 

 

 

Abdul Hamid, SH., MH. 

NIP. 19590731 198703 1 001 

 

 

 



3 
 

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES 

MATARAM 

RADAN PRADANA RUDIANTO 

D1A 012 367 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana 

kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram, dan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan 

oleh anak di Polres Mataram. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak 

pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram dilakukan melalui 

pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan 

semula. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan 

oleh anak di Polres Mataram beberapa diantaranya adalah pengetahuan anak 

mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh Penasehat 

Hukum, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan 

mengenai tindak pidana anak. 

Kata Kunci : Kesusilaan. Tindak Pidana. Anak. 

REVIEW ON THE COMPLETION OF THE HANDLING CRIMINAL 

ACTION DONE BY CHILDREN IN THE POLRES MATARAM 

 

Abstract 

This study aims to determine the completion of criminal acts of decency 

committed by children at the Mataram Police Station, and to find out the obstacles 

in the settlement of criminal acts of decency committed by children in Mataram 

Regional Police. Based on the results of the research on the completion of 

criminal acts of decency committed by children at the Mataram Police Station, it 

was carried out through a Restorative Justice approach that emphasized recovery 

in its original state. Obstacles in the settlement of criminal acts of decency 

committed by children in Mataram District Police are some of them are limited 

knowledge of children about legal issues, children are not accompanied by Legal 

Counsel, lack of attention of social organizations regarding child crimes. 

Key Word : Decency. Criminal act. Child. 
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I. PENDAHULUAN 

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke 

XIV dari buku kedua KUHP yang didalamnya berisi tentang kejahatan terhadap 

kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau denda paling banyak lima ratus rupiah.1 Kejahatan terhadap kesusilaan pada 

umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap 

anak wanita, karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita 

(misalnya : perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses 

pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.2 Sebagaimana tertulis pada 

bagian “Menimbang” huruf d, salah satu konsiderans pembentukan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa agar setiap anak kelak mampu 

memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

Sebagaimana  telah diuraikan  di  atas, maka ada  beberapa  hal  yang 

menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian,  yakni: 1) Bagaimanakah 

penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres 

Mataram. 2) Apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana 

kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram. Penelitian ini bertujuan 

                                                             
1
 Ciptaningsih Utaryo, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana,  

Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm, 1. 
2
 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sindar 

Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1. 
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untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 

anak di Polres Mataram dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam 

penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres 

Mataram. Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis 

dapat menjadi masukan atau penjelasan bagi masyarakat mengenai penyelesaian 

tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. 

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan yaitu 

bagaimana penyelesaian dan hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh anak di Polres Mataram. Jenis penelitian adalah penelitian hukum 

empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan 

sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data kepustakaan dan lapangan, 

jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Bahan hukum yang telah 

disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

diskripsi kualitatif.  
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II. PEMBAHASAN 

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak 

jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak 

dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang 

tua. Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan 

perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai 

turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut 

terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul 

“kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai 

dengan Pasal 297 KUHP. 

Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 

salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat 

dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut 

membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. 

Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya 

mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat 

dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam 

perangkat normatif atau undang-undang. 

Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur 

dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukan pada perbuatan-

perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan 

oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai 
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mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Menurut Hoge Raad harus dipandang 

sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar 

kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan 

kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang 

ketiga. Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut di atas, pemahaman 

terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar 

berkaitan dengan penerapan hukum pidana materi.3 

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut 

Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu 

unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai 

tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai 

tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai 

tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. 

Di dunia ini pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang 

dewasa, namun yang sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian kita semua 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentu saja sebutannya tidak bisa 

dikatagorikan sebagai istilah anak nakal atau  disebut Juvenale Delenquency yang  

menyimpang  terhadap norma-norma  masyarakat, akan  lebih  tepat  dengan 

sebutan  anak  nakal. Hal  itu  akan berpengaruh terhadap  psikoligis anak dan 

masa  depan anak di depan  masayarakat dan hukum. Juvenale Delengque berasal 

dari bahasa latin juvenils yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karateristik 

penjahat, tetpi lebih tepatnya adalah anak nakal.  Motivasi dalam melakukan 

                                                             
3

 Anonym, http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/ pertanggungjawaban-tindak-

pidana.html, diakses pada hari Kamis,Tanggal 19 Juli 2018 
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tindak pidana  pun antara  orang dewasa juga  berbeda dengan yang dilakukan  

anak. Karena pelakunya masih anak perlu Undang-Undang memberikan 

perlindungan, agar anak hak hak nya terjamin dan masa depannya dapat 

terselamatkan. Juvenile adalah anak pada masa muda, sedangkan delenquen 

berarti terabaikan. Arti luasnya menjadi jahat, asocial, criminal, melanggar aturan  

dll. Sehingga dapat diartikan sebagai anak nakal, anak yang melanggar aturan-

aturan atau menyimpang. 

Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen 

negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen 

pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerena pada 

fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik 

mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat 

dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. 

Anak yang melakukan tindak pidana sedianya mendapatkan perlakuan 

khusus oleh penegak hukum dalam menjalani proses penyelesaian perkara yang 

dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang melakukan tindak pidana 

sering kali terjadi. Seperti halnya di Kota Mataram. tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh anak cukup tinggi, jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu 

pencabulan, persetubuhan/perkosaan dan sodomi intensitasnya tergolong masih 

cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Eka Dian selaku Kanit PPA 

Polres Mataram menjelaskan bahwa upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap 

anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi 
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tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga 

perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan.4 

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice dianggap sudah tepat 

untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari 

pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial maupun 

pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. Kelemahan lain 

konsep diversi menurut Ipda Eka Dian selaku Kanit PPA Polres Mataram 

mengatakan bahwa konsep diversi tidak memberikan efek jera kepada pelaku 

tindak pidana dan bisa saja mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.5 

Dengan mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana dengan 

konsep diversi dan pendekatan restorative justice dapat memberi rasa keadilan 

antara korban pelaku. Dengan begitu baik pifak korban maupun pelaku tindak 

pidana dapat mengutarakan keinginan mereka agar rasa keadilan masing-masing 

pihak dapat terpenuhi. Jika rasa keadilan bagi para pihak telah terpenuhi maka 

tujuan dari hukum itu sendiri telah terpenuhi. 

Dalam KUHP kejahtan terhadap kesusilaan di atur mulai melanggar 

kesusilaan di hadapan umum, ponografi, zina, perkosaan, dan bersetubuh dengan 

wanita tidak berdaya di luar perkawinan dengan wanita belum dewasa, membujuk 

orang yang belum dewasa untuk bersetubuh, perbuatan cabul dan lain 

sebagainya.6 

                                                             
4
 Wawancara dengan Ipda Eka Dian selaku Kanit PPA pada hari selasa 31 Juli 2018 

5
 Wawancara dengan Ipda Eka Dian selaku Kanit PPA pada hari selasa 31 Juli 2018 

6 Roeslan Salaeh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum 

Pidana, ( Jakarta : Aksara Baru, 2005 ), cet. ke-3, hlm. 35. 
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Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP 

sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang 

berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain 

itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 

ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini 

mengartur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk 

penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma 

yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk 

atau media-media yang bermuatan kesusilaan dipandang bertentangan dengan 

nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat kesusilaan yang hanya 

menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih 

sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjujung tinggi nilai moral. Menurut 

Simons kriterium eer boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan 

mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat 

menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi 

dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun 

masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga 

seorang anak. Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena 

merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, 
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agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud 

pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkara dengan hukum. 

Menurut keterangan Ipda Eka Dian selaku Kanit PPA Polres Mataram,  

hambatan-hambatan yang dipandang sangat menghambat didalam proses 

penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak memang 

dirasakan tidak ada. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa setiap pemeriksaan 

yang dilakukan selalu dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi dalam 

pemeriksaan perkara anak selalu muncul adanya beberapa hambatan dalam upaya 

pemberian perlindungan anak, hal ini didasarkan pada pengalaman penyidik yang 

memeriksa perkara anak. 

Hasil wawancara dengan Ipda Eka Dian menunjukkan bahwa masih 

banyak hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, 

sesuai hasil wawancara sebagai berikut :7  “Masih banyak hambatan yang ada 

dalam proses penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak 

yang sedang bekonflik dengan hukum. Beberapa diantaranya adalah pengetahuan 

anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh 

Penasehat Hukum, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial 

kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak”. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 1) Pengetahuan anak mengenai 

masalah hukum masih terbatas : Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta 

                                                             
7
 Wawancara dengan Ipda Eka Dian selaku Kanit PPA pada hari 3 Agustus 2018 
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dan awam terhadap masalah hukum, dengan keadaan tersebut menyebabkan 

upaya penyelesaian tindak pidana terhadap anak mengalami kendala. Keterbatasan 

pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya menyebabkan anak menjadi 

tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Keterbatasan 

tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa, anak 

merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah. Rasa 

bersalah tersebut menyebabkan anak memvonis dirinya sendiri bahwa ia layak 

dan pantas menerima segala yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut sering 

terlihat dalam pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Situasi 

yang demikian ini sangat rentan terhadap perlakuan semena-mena terhadap anak, 

apabila hal tersebut terjadi, tentunya menandakan bahwa perlindungan hukum 

terhadap anak khususnya dalam proses pengadilan tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Yang terjadi hak-hak anak sering diabaikan dan tidak dijamin 

pelaksanaannya. 2) Anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum : Ketiadaan 

Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses 

penyelesaian tindak pidana disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat 

hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh 

Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. 

Kehadiran Penasehat Hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses penyelesaian 

mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa. Ia berperan aktif 

dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara terdakwa. 

Hadirnya Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa akan sangat membantu 

dalam proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak. 
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Kondisi yang pernah terjadi di Polres Mataram, dalam pemeriksaan 

perkara anak, ada anak tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum. Dengan 

demikian maka penyidik Polres Mataram sering mengalami kesulitan dalam 

menjamin dan melindungi usaha pelaksanaan hak-hak anak sebagai tersangka. 

Dalam menangani setiap kasus disatu sisi pihak kepolisian menawarkan kepada 

anak untuk melaksanakan haknya sebagai wujud usaha tersebut. Namun disisi 

lain, anak yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terbatas 

pengetahuannya mengenai masalah hukum mengalami kesulitan untuk dapat 

melaksanakan hak-haknya. 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : (1) Penyelesaian tindak pidana kesusilaan 

yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram dilakukan melalui pendekatan 

Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula. 

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice dianggap sudah tepat untuk 

menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, 

korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial maupun pembimbing 

kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. (2) Hambatan dalam 

penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Polres 

Mataram beberapa diantaranya adalah pengetahuan anak mengenai masalah 

hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, 

kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai 

tindak pidana anak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) 

Hendaknya Restorative Justice jangan hanya diterapkan pada proses 

penyelesaian perkara tindak pidana anak saja/peradilan anak, tetapi juga pada 

peradilan umum. 2) Aparat penegak hukum atau pemberi bantuan hukum 

lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam 

proses penyelesaian tindak pidana agar proses penyelesaiannya tidak 

mengalami hambatan-hambatan. 
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