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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat selain memberikan 

dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan perkembangan 

teknologi orang menjadi semakin mudah untuk mengakses sesuatu yang 

ada di dalam internet, namun perkembangan teknologi ini jika 

disalahgunakan tentu saja akan membuat dampat buruk. Salah satu 

contohnya adalah dampak buruk pornografi, yang bisa memicu munculnya 

suatu perbuatan pidana yang terjadi didalam masyarakat, yakni tindak 

pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yaitu pencabulan. 

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana 

yang banyak terjadi pada saat ini, pelaku tindak pidana ini bisa dilakukan 

oleh siapa saja baik oleh laik-laki, perempuan, tua maupun muda 

begitupula orang yang menjadi korban dari kejahatan ini yang tidak hanya 

dari kalangan orang dewasa namun anak-anak juga banyak yang menjadi 

korban dari perbuatan asusila tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus 

yang terjadi di Kota Jambi dimana ada seorang gadis di bawah umur yang 

dicabuli oleh ayah dan kakak kandung yang pada saat kejadian juga masih 

tergolong di bawah umur, dari pengakuan kakak kandung dalam 

penyidikan pelaku memberikan keterangan bahwa ia melakukan perbuatan 
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tersebut akibat sering menonton konten video yang mengandung 

pornografi di handphone miliknya
1
.  

Mirisnya lagi terkadang pelaku tindak pidana pencabulan 

merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Seperti 

kasus yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2018 dimana ada seorang 

ayah yang berprofesi sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) justru 

malah mencabuli anak tirinya sendiri
2
. Anak adalah anugerah dan amanah 

yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa  dan sudah seharusnya 

mendapat kasih sayang dan perlindungan dari lingkungan sekitanya. 

Seorang ayah apalagi ia berprofesi sebagai guru seharusnya bisa menjadi 

sosok yang bisa melindungi dan memberikan contoh baik kepada anaknya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kejahatan 

terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) yang terjadi di Indonesia 

selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung berfluktuasi. 

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa pada 

tahun 2012 tercatat sebanyak 5.102 kasus, kemudian tahun 2013 tercatat 

sebanyak 4.850 kasus dan tahun 2014 tercatat sebanyak 5.499 kasus, 

menurun menjadi 5.051 kasus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 

2016 jumlah tersebut meningkat kembali menjadi 5.247 kasus
3
.

                                                             
1
 Nanang Fahrurozi, “Setelah Dihamili Kakak, Gadis Bawah Umur Ini Dicabuli Ayah Kandung”, 

23 September 2018, https://daerah.sindonews.com, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 
2
 Angga Rosa AD, “Bejat Guru MI di Semarang Berkali-kali Cabuli Anak Tiri”, 10 Agustus 2018, 

https://daerah.sindonews.com, diakses pada tanggal 11 Oktober 20108,.  
3
 Badan Pusat Statistik, 2017, Statistik Kriminal 2017, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 25. 

https://daerah.sindonews.com/
https://daerah.sindonews.com/
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Selain itu, menurut hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan 

Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

menunjukkan  bahwa 1 dari 3 perempuan pada usia 15–64 tahun selama 

hidupnya mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan 

selain pasangan mereka. Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih 

tinggi dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) 

dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8%)
4
. 

Tindak pidana pencabulan adalah tindak pidana yang berkaitan 

dengan masalah kesusilaan. Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 

bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda 

menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat 

sehingga sulit untuk mengetahui ruang lingkup tindak pidana kesusilaan
5
. 

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas yang 

menyebutkan batasan pengertian atau definisi dari tindak pidana 

pencabulan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan 

secara jelas mengenai apa yang disebut sebagai perbuatan “asusila”. 

Namun, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” yaitu 

                                                             
4
 Badan Pusat Statstik, “Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Hasil SPHPN 

2016”, 30 Maret 2017, https://www.bps.go.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 Pukul 14.35,  
5
 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke-1, Bandung: 

Citra Aditya Bakti. hlm 291. 
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perbuatan berkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan 

dengan nafsu kelamin misalnya, mencium, meraba buah dada perempuan, 

meraba tempat kemaluan perempuan, bersetubuh, memperlihatkan anggota 

kemaluan
6
. 

Perbuatan cabul merupakan suatu tindak pidana, maksudnya adalah 

perbuatan tersebut telah diatur dan dilarang oleh suatu peraturan 

perundang-undangan dan bagi orang yang melanggar peraturan tersebut 

maka akan mendapat ancaman (sanksi) berupa pidana tententu
7
. Tindak 

pidana pencabulan merupakan perbuatan asusila yang diatur di negara 

Indonesia dan tencantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang-Undang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tindak pidana pencabulan termasuk kedalan jenis 

kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, 

Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296. Selain itu, tindak pidana 

pencabulan juga diatur di dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah negara 

wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara 

melalui lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak dan menjamin hak 

asasi manusia. Negara menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi 

sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum itu harus 

                                                             
6
 R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. hlm. 204. 
7
 Moeljatno, 2008,  Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59 
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melaksanakan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian
8
. 

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sangat 

keji dan melanggar hak asasi manusia, yang dapat mengakibatkan dampak 

negatif terhadap fisik maupun psikologi pada diri korban, sehingga perlu 

adanya penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan baik bagi diri 

korban maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peran aparat 

penegak hukum dalam menegakkan keadilan, salah satu aparat penegak 

hukum adalah hakim. Pada saat seorang hakim memutus suatu perkara 

pidana maka hal tersebut harus dilakukan dalam rangka menjamin 

tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. 

Hakim memiliki kewajiban untuk mencari, menggali dan menemukan 

hukum yang hidup dalam masyarakat demi penegakan hukum dan 

keadilan. Di dalam memutus suatu perkara maka hakim harus melihat 

pada hasil pemeriksan dan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan di pengadilan serta keadaan-keadaan yang meliputi 

perbuatan tersebut.  

Di dalam putusan yang Penulis ambil sebagai bahan analisis yaitu 

pada putusan nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg. menyebutkan bahwa 

Pelaku merupakan pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak, 

didalam kasus ini anak tersebut adalah korban dari tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh Pelaku. Harapan orangtua 

                                                             
8
 H. Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: 

Rajawali Pers. hlm. 74-75. 
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memperkerjakan seorang pengasuh anak sudah pasti adalah untuk 

membantu merawat sekaligus melindungi anaknya, namun perbuatan yang 

dilakukan terdakwa justru mengakibatkan trauma yang bisa 

mempengaruhi psikologis bagi diri korban yang masih tergolong anak-

anak. Dalam kasus ini korbannya adalah anak. Anak dianggap sebagai 

individu yang masih belum bisa melindungi diri mereka sendiri dari 

kekuasaan dan paksaan orang lain. Maka dari itu diperlukan peran dari 

orang sekitar untuk melindungi hak anak tersebut, termasuk juga dalam 

kasus ini peran orangtua dan pengasuh mereka. Diatas telah disebutkan 

bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan fakta-fakta 

maupun bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan dan dari hasil di 

persidangan itu maka dalam diri hakim harus ada keyakinan hakim, 

keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dan 

maka dari itu terdakwa harus dipidana. 

Berdasarkan kasus tersebut diatas hakim pastilah memiliki suatu 

pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam mengadili perkara tersebut, 

apalagi jika korban dari tindak pidana tersebut masih tergolong anak, yang 

seharusnya mereka mendapatkan perlindungan namun justru menjadi 

korban dari suatu tindak pidana yang dapat mempengaruhi masa depan 

mereka sebagai calon penerus bangsa. 

Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang 

dengan putusan Nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg. Dalam putusan 

tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 
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melanggar Pasal 76 (e) jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa penuntut umum meminta 

kepada majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa 

berada dalam  tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan 

denda sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) 

bulan. 

Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka hakim memutuskan 

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 76 (e) jo Pasal 

82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 

selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta 

rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti 

dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) 

bulan kurungan. Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa 

yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun. 

Dalam putusan lain yang juga diputus oleh Pengadilan Negeri 

Semarang dengan Nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg. Dalam putusan 

tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pencabulan dan dijatuhi pidana penjara selama 

8 (delapan) tahun  dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) 

subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan tersebut juga lebih ringan dari 
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tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi 

dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan untuk 

memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menurutnya benar dan 

tentu saja hal tersebut harus dilakukan demi terlaksananya penegakan 

hukum dan keadilan. Di dalam menjatuhkan suatu putusan pastilah hakim 

memiliki beberapa perbedaan pertimbangan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka Penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami serta mengangkat 

masalah tersebut dengan mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM 

DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN 

NEGERI SEMARANG).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis 

merumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul penulisan 

yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?  

C. Tujuan Penelitian 
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 Adapun tujuan yang hendak Penulis capai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan; 

dan 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yuridis dan sosiologis hakim 

pada saat akan menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana 

pencabulan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya. 

b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi Penulis 

lain untuk menggali dan meneliti mengenai pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara pidana khususnya tindak pidana 

pencabulan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

aparat penegak hukum, instansi, pihak-pihak terkait dan masyarakat 
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umum,  serta menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca 

mengenai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Selain itu Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat atau bahan masukan bagi hakim lain dalam menetapkan 

putusan untuk menciptakan keadilan khususnya dalam kasus tindak 

pidana pencabulan.  

E. Metode Penelitian 

 Untuk memenuhi sayarat sebagai karya ilmiah, maka proses 

penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Selanjutnya untuk 

mendapatkan data-data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian 

hukum dengan metode atau teknik-teknik tertentu sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan tanpa 

menggunakan hitungan yang sifatnya statistik maupun matematis, 

metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan 

masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks
9
. 

Penelitian ini  dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
10

.  

2. Spesisifikasi Penelitian 

                                                             
9
 Petrus Soerjowinoto, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 55. 
10

 Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar 

Grafika. hlm. 105. 
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Spesifikasi Penelitian ini adalah deskripttif analitis. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan detail 

mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Data yang diperoleh 

akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh informasi 

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan ditinjau dari Kitab Undang-Undang 

hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Elemen yang diteliti adalah Hakim, berkas kasus tindak pidana 

pencabulan yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan dua teknik 

pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. 

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 



 
 

12 
 

sumbernya dan belum diolah oleh orang lain. Data ini diperoleh 

langsung dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

wawancara kepada 2 Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang 

pernah memutus kasus tindak pidana pencabulan dengan terlebih 

dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. 

b. Studi Kepustakaan 

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan 

studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-

dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, pendapat para 

ahli atau sarjana yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

c)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

d)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

e)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan 

f)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki 

hubungan dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum 

sekunder ini terdiri dari literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil 

penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain 

yang memenuhi syarat. Bahan hukum sekunder lain yang 

digunakan adalah berkas yang berkaitan dengan objek 

penelitian yaitu berkas yang berkaitan dengan kasus tindak 

pidana pencabulan yang diperiksa dan diproses di Pengadilan 

Negeri Semarang. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Dalam Proses ini sebelum melakukan analisis, data yang telah 

diperoleh dan terkumpul kemudian akan diolah, diperiksa, dan dipilih. 

Data yang relevan akan digunakan dalam penulisan ini dan data yang 

tidak sesuai akan diabaikan. Hasil penelitian tersebut akan disajikan 

dan disusun secara sistematis dan pada tahap akhir akan dibuat dalam 

bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian 

akan dianalisis secara kualitatif, karena data dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif. Data disusun secara deskriptif didasari kaidah 

hukum dan teori hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas dari 

hasil penelitian yang dperoleh guna menjawab perumusan masalah 
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dengan teliti yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Hasil akhir 

penelitian akan dituliskan dalam bentuk laporan skripsi.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, 

hasil penelitian ini perlu disusun secara runtut dalam bab perbab. Adapun 

sistematika Penulisan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Pengertian, 

Tugas dan Kewenangan Hakim, Pengertian Pidan dan Jenis Pidana, Teori 

dan Pedoman Pemidanaan, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak 

Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Perlindungan Hukum terhadap Anak 

sebagai Korban, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. 

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berisi Profil Pengadilan Negeri Semarang, apa saja pertimbangan 

hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan serta hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. 
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Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi Simpulan dan Saran 

Peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat 

dalam skripsi. 

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan 

berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian. 


