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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas 

pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman antara lain  sebagai berikut
49

: 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum 

lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang beralamatkan di Jalan Siliwangi 

No. 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 

dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang terdiri dari 16 (enam 

belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. 

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan 

umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki 

pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan 

umum. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, 
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yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap 

pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk 

mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya
50

.  

Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya 

memiliki visi dan misi. Visinya ialah "Mengutamakan pelayanan publik di 

bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka  

menuju akreditas" dan misinya ialah "Mengoptimalkan pelayanan publik 

di bidang  penegakan hukum dan  keadilan di wilayah hukum pengadilan 

negeri semarang"
51

. 

Pengadilan Negeri Semarang juga memiliki struktur organisasi 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang 
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Pengadilan Negeri Semarang memiliki 31 hakim termasuk ketua 

pengadilan dan wakil ketua pengadilan, 8 hakim ad hoc pengadilan tipikor 

semarang, 4 hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial semarang, 11 

pegawai yang termasuk (panitera, sekretaris, panitera muda, kepala bagian 

dan kepala sub bagian), 36 panitera pengganti, 8 jurusita, 43 jurusita 

pengganti
52

. 

Selain gambaran umum mengenai profil Pengadilan Negeri 

Semarang yang telah Penulis tunjukan diatas, Penulis juga akan 

memaparkan data kasus pencabulan yang masuk dalam Pengadilan Negeri 

Semarang dalam 7 Tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengaN tahun 

2018. Pada awal pencarian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri 

Semarang. Penulis menghadapi kesulitan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, sehingga Penulis mencari dan mengolah data sendiri dari 

website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri 

Semarang (SIPP PN Semarang)
53

.  

Kasus Pencabulan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang 

 
Pasal 289 

KUHP 

Pasal 290 

KUHP 

Pasal 296 

KUHP 

Pasal 82 

UUPA 
 

2012    1 1 

2013    4 4 

2014 1   2 3 

2015 1 1 1 3 6 

2016    2 2 
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2017   2 5 7 

Total Kasus 23 Kasus 

Tabel 3.2 Kasus Pencabulan yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang 

Data tersebut diambil dari website resmi Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang yang telah 

Penulis olah sendiri untuk mengetahui kasus pencabulan yang diputus 

pada Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan data tersebut maka dapat 

dilihat total kasus pencabulan yang diputus di Pengadilan Negeri 

Semarang dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sejumlah 23 kasus, dalam 

kurun waktu 6 tahun kasus tindak pidana pencabulan mengalami naik 

turun, dan jumlah kasus pencabulan terbanyak ada pada tahun 2017 yaitu 

sejumlah 7 kasus. Pada tahun 2017 menunjukan bahwa kasus pencabulan 

lebih banyak melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak 

pidana. 

Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus memberikan 

suatu putusan yang adil, karena putusan hakim pada perkara pidana akan 

memberikan dampak yang besar baik bagi bagi pelaku yaitu berupa 

perampasan kemerdekaan, korban yang sudah merasa dirugikan maupun 

masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara 

memiliki pertimbangannya masing-masing, dan pertimbangan tersebutlah 

yang akan mempengaruhi perbedaan hakim dalam menjatuhkan suatu 

pidana terhadap pelaku. Berikut Penulis paparkan beberapa putusan di 

Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana pencabulan:  
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Pasal 289 KUHP 

No. Nomor Perkara Pemidanaan 

1)  62/PID.B/2014/PN.SMG Pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) 

bulan 

2)  105/Pid.B/2015/PN Smg Pidana penjara 2 (dua) tahun dan 2 

(dua) bulan 

Tabel 3.3 Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang diputus 

dengan Pasal 289 KUHP 

 

Pasal 296 KUHP 

No. Nomor Perkara Pemidanaan 

1.  432/Pid.B/2015/PN Smg Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan  

2.  194/Pid.B/2017/PN Smg Pidana penjara 6 (enam) bulan  

3.  827/Pid.B/2017/PN Smg Pidana penjara 7 (tujuh) bulan 

 Tabel 3.4 Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang diputus 

dengan Pasal 296 KUHP 

 

Pasal 82 UUPA 

No. Nomor Perkara Pemidanaan 

1.  265/PID.SUS/2012/PN.SMG Diserahkan kepada Panti Sosial 

Marsudi Putra (PSMP) Antasena 

Magelang 

2.  28/PID.SUS/2013/PN.SMG Pidana penjara 1 (satu) bulan 

3.  175/PID.SUS/2013/PN.SMG Pidana penjara 3 (tiga) Tahun; 

4.  232PID.SUS/2013/PN.SMG Pidana penjara 3 ( tiga ) tahun  

5.  250/PID.SUS/2013/PN.SMG Pidana penjara  3 (tiga) tahun  

6.  35/PID.SUS/2014/PN.SMG Mengirimkan Terdakwa ke 

Departemen Sosial cq PSMP 

Antasena Magelang, Jawa Tengah 

sejak putusan ini berkekuatan 

hukum tetap sampai paling lama 
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Terdakwa genap berumur 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 

7.  298/Pid.SUS/2014/PN Smg Pidana penjara 12 (dua belas) 

tahun  

8.  86/Pid.Sus/2015/PN Smg Pidana penjara 6 (enam) tahun  

9.  87/Pid.Sus/2015/PN Smg Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan 

10.  181/Pid.Sus/2015/PN Smg Pidana penjara 5 (Lima) tahun  

11.  340/Pid.Sus/2016/PN Smg Pidana penjara 6 (enam) tahun  

12.  938/Pid.Sus/2016/PN Smg Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun  

13.  35/Pid.Sus/2017/PN Smg Pidana penjara 5 (lima) Tahun  

14.  155/Pid.Sus/2017/PN Smg Pidana penjara 15 (lima belas) 

tahun  

15.  314/Pid.Sus/2017/PN Smg Pidana penjara 9 (sembilan) 

tahun  

16.  940/Pid.Sus/2017/PN Smg Pidana penjara 7 ( tujuh ) tahun  

17.  965/Pid.Sus/2017/PN Smg Pidana penjara 8 (delapan) tahun   

Tabel 3.4 Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang diputus dengan 

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak 

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan Nomor 

181/Pid/Sus/2015/PN.Smg dan Nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg di 

Pengadilan Negeri Semarang 

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya 

mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam memutus suatu 

perkara harus dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dengan 
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didasarkan pada keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut. 

Oleh karena itu sebelum Penulis membahas mengenai pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan, maka terlebih dahulu akan Penulis paparkan posisi kasus pada 

Putusan Nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg dan Putusan Nomor 

965/Pid.Sus/2017/PN Smg. 

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : PINDARYANTI alsYANTI binti SEROM; 

Tempat Lahir  : Magelang; 

Umur/tanggal  lahir : 44 Tahun/ 10 November 1971; 

Jenis Kelamin : Perempuan; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Desa Krompaan RT. 002/ RW. II  

Kec.Gumuh Kab. Kendal atau  

Jl. Sri Rejeki Dalam Raya 44  

RT. 10/ RW VI  

Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat  

Kota Semarang; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga; 

Pendidikan : SD; 

 

b. Posisi Kasus 
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Kasus ini berawal saat terdakwa PINDARYANTI alias 

YANTI binti SEROM pada hari selasa tanggal 07 April 2015 dan 

tanggal 10 April 2015 atau setidak-tidaknya pada bulan april tahun 

2015 bertempat di dalam rumah Jalan Sri Rejeki Dalam Raya 44 

Rt 10 /06 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Semarang, melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan 

terhadap anak yaitu saksi korban QOS, yang dilakukan terdakwa 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

-  Pada awalnya terdakwa PINDARYANTI bekerja di rumah 

saksi Agus Santoso (orangtua saksi korban) sebagai pembantu 

rumah tangga. Pada tanggal 07 April 2015 dimana pada saat 

itu, saksi Agus sedang tidak ada di rumah sedangkan terdakwa 

hanya berdua bersama dengan anak saksi Agus yang bernama 

saksi QOS sewaktu terdakwa menyuapi saksi QOS, terdakwa 

tiba-tiba mengeluarkan payudaranya dan menyuruh saksi QOS 

untuk memegang, memainkan dan menghisap puting 

terdakwa. Pada saat itu terdakwa terus memaksa dan 

mengikuti saksi QOS sambil menyodorkan payudaranya, saksi 

QOS mundur dan menutup mulutnya menolak perintah 

terdakwa. Namun, terdakwa mengancam akan memukul saksi 

QOS jika ia tidak menuruti perintah terdakwa dan membuat 

korban QOS ketakutan hingga akhirnya saksi QOS mengikuti 

perintah terdakwa untuk menghisap payudara terdakwa; 

-  Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015, saat terdakwa 

menyuapi saksi QOS, terdakwa kembali melakukan perbuatan 

cabulnya dengan mengeluarkan payudaranya dan menyuruh 

saksi QOS menghisap dan memainkan payudaranya sambil 
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terdakwa membuka celana dalamnya dan menunjukkan 

vaginanya kepada saksi QOS. Selanjutnya terdakwa 

memegang vaginanya dan menyuruh saksi QOS memegang 

vagina terdakwa setelah itu terdakwa meyuruh saksi QOS 

membuka bajunya dan terdakwa memegang dada korban dan 

korban dibaringkan dilantai dan disuruh terdakwa memegang 

payudara terdakwa. 

Menurut keterangan orangtua korban akibat perbuatan 

terdakwa, saksi korban mengalami trauma psikis dimana saksi 

korban QOS sering memegang alat kelaminnya dan payudaranya 

yang tidak sewajarnya dilakukan anak-anak umur 4 tahun hingga 

akhirnya orangtua korban harus membawa saksi korban QOS 

untuk diterapi selama sebulan. 

Di dalam persidangan terdakwa mengakui seluruh 

perbuatanya yang dilakukan terhadap korban dan membenarkan 

semua keterangan para saksi terkait perbuatan terdakwa yang telah 

menyuruh korban untuk menghisap payudara dan memegang 

kemaluan terdakwa serta mengancam korban apabila tidak 

menuruti perintahnya akan dipukul, dan perbuatan cabul tersebut 

telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali. Terdakwa 

menjelaskan bahwa ia melakukan perbuatan cabul tersebut karena 

terdakwa teringat dengan suaminya dan menyuruh saksi QOS 

menghisap payudara dengan tujuan merangsang terdakwa. 

Karena di dalam kasus ini pelaku didakwa oleh Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan tunggal maka 

berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim dapat 

langsung membuktikan dakwaan JPU yaitu sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 76 (e) jo Pasal 82 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur-

usnurnya sebagai berikut: 

2. Barangsiapa 
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3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul.  

c. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

181/Pid/Sus/2015/PN. Smg. 

Dalam perkara ini JPU menuntut, yang pada pokoknya 

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai 

berikut: 

1) Menyatakan terdakwa PINDARYANTI alias YANTI Binti 

SEROM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

“Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 (e) jo 

Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua kami; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PINDARYANTI alias 

YANTI Binti SEROM 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. 

3) Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah keping CD 

rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan; 

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang meringankan 

dan memberatkan terdakwa: 
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1) Hal-hal yang memberatkan: 

a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma 

terhadap korban; 

b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak psikologis 

korban yang masih berumur 4 tahun. 

2) Hal-hal yang meringankan: 

a) Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali 

perbuatannya; 

b) Terdakwa belum pernah dihukum; 

Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta dan 

bukti yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa PINDARYANTI als YANTI binti 

SEROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan Tindak Pidana “Melakukan ancaman kekerasan, 

memaksa anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul”; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PINDARYANTI als 

YANTI binti SEROM oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 5 (Lima) tahun denda sebesar Rp 100.000.000,00 

(Seratus juta rupiah ); 

3) Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar oleh PINDARYANTI als YANTI binti SEROM maka 

diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda 

selama 1 (satu) bulan kurungan; 

4) Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 

6) Menyatakan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah keeping CD 

rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan; 

7) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 
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2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana 

Pencabulan pada putusan Nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg 

Hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus 

berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap dalam 

persidangan. Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi  

antaralain saksi Agus Santoso, Saksi Aprilia Santoso, saksi korban 

yang pada pokoknya dari semua keterangan para saksi 

menyatakan bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul. Atas keterangan para saksipun terdakwa tidak 

membantahnya, terdakwa juga tidak mengajukan saksi a de charge 

atau saksi yang meringankan. 

Kemudian setelah mendengarkan semua keterangan-

keterangan dan bukti yang dibawakan dalam persidangan, maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian 

perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan 

bukti yang terungkap dipersidangan; 

Untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua 

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum kepadanya. Dalam hal ini terdakwa diajukan dimuka 

persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 76 (e) jo Pasal 82 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dengan unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Unsur Barangsiapa. 

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah 
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setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban 

yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan 

tidak digantungkan pada kwalitas / kedudukan tertentu.  

Unsur barang siapa mencakup pengertian manusia 

pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang 

dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara 

ini telah diajukan seorang terdakwa yang identitas lengkapnya 

telah disebutkan diawal.  

Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa hadir 

dalam keadaan sehat, dapat mengikuti sidang dengan tertib 

serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan 

lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapusan 

pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh 

karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan 

harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga 

dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang 

disampaikan dalam persidangan maka unsur “Barangsiapa” 

tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum. 

2) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 

Dengan memperhatikan rangkaian peristiwa diatas dan 

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 

keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta 

barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut: 

Bahwa benar terdakwa pada hari selasa tanggal 07 April 

2015 dan tanggal 10 April 2015 bertempat di dalam rumah 

jalan Sri rejeki Dalam raya 44 Rt 10 / 06 Kel Gisikdrono Kec 

Semarang Barat Kota Semarang terdakwa yang bekerja di 
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rumah saksi Budi Santoso sebagai pembantu rumah tangga 

dan saat itu, saksi Agus sedang tidak ada dirumah sedangkan 

terdakwa hanya berdua bersama dengan anak saksi Agus yang 

bernama saksi QOS sewaktu terdakwa menyuapi saksi QOS, 

terdakwa tiba tiba teringat suaminya dan langsung 

mengeluarkan payudaranya dan menyuruh saksi QOS untuk 

memegang, memainkan dan menghisap puting terdakwa, 

namun saksi QOS saat itu menolak akan tetapi terdakwa terus 

memaksa dengan mengikuti saksi QOS sambil menyodor-

nyodorkan payudaranya hingga akhirnya saksi QOS 

mengikuti perintah terdakwa menghisap payudara terdakwa; 

Bahwa selanjutnya tanggal 10 April 2015 , saat 

terdakwa menyuapi aksi QOS, terdakwa kembali 

mengeluarkan payudaranya dan menyuruh saksi QOS 

menghisap dan memainkan payudaranya sambil terdakwa 

membuka celana dalamnya dan menunjukkan vaginanya 

kepada saksi QOS selanjutnya terdakwa memegang vaginanya 

dan menyuruh saksi QOS memegang vagina terdakwa setelah 

itu terdakwa meyuruh saksi QOS membuka bajunya dan 

terdakwa memegang dada korban dan korban dibaringkan 

dilantai dan disuruh terdakwa memegang payudara terdakwa; 

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena 

terdakwa teringat dengan suaminya dan menyuruh QOS 

menghisap payudara dengan tujuan merangsang terdakwa; 

Bahwa benar terdakwa mengancam akan memukul korban 

QOS apabila QOS tidak menuruti kehendaknya, dan perbuatan 

tersebut dilakukan sebanyak 5 kali. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada alat-alat bukti 

yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya antara satu 

sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan 
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terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Perlindungan anak” sebagaimana yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 76 (e) jo 

Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini 

berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan 

pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan 

kesalahan dan/atau fakta pertanggung jawaban pidana terhadap 

diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut 

haruslah dipertanggung setimpal dengan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada 

dalam tahanan maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan 

sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan 

terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus 

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya 

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 

ayat (1) KUHAP; 

 

 

2. Kasus Posisi pada putusan Nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : MUHAMAD SUPRIYADI  

Bin SLAMET PASITO; 

Tempat lahir  : Jakarta; 

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 4 Juni 1964; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 
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Kebangsaan  : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Jl. Kalibaru Timur III C  

Rt. 06/ Rw. 02, Kelurahan Kalibaru,  

Kecamatan Clincing, Jakarta Utara; 

Agama  : Islam; 

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; 

b. Posisi Kasus 

Kasus ini berawal pada saat terdakwa Muhamad Supriyadi 

Bin Slamet Pasito, pada hari kamis tanggal 12 oktober 2017 sekitar 

pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 

2017 bertempat di gang sebelah kanan masjid baitul jannah Jalan 

Karangbendo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mugkur, 

Kota Semarang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang 

dilakukan dengan cara: 

- Bahwa sebelumnya saksi korban yang bernama MSA Binti 

Antonius Suko Birowo (umur: 9 tahun, lahir pada tanggal 24 

januari 2008) disuruh oleh ibunya yaitu saksi Lasmiyatun Bin 

Wagiman untuk membeli minyak kayu putih. 

- Bahwa setelah mendapatkan minyak kayu putih tersebut saksi 

korban langsung berencana pulang ke rumah namun sebelum 

saksi korban sampai di rumah, di pertigaan jalan karangbendo 

saksi korban bertemu dengan terdakwa. 

- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi korban dengan 

mengatakan “ikut saya nanti tak kasih uang”, lalu terdakwa 

menarik saksi korban dan mengajaknya ke gang sebelah kanan 

masjid baitul jannah. 
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- Bahwa terdakwa langsung mencium pipi saksi korban, 

kemudian meremas-remas payudara dan memegang juga 

mengelus-elus alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa 

membuka resleting celana yang dipakainya dan mengeluarkan 

alat kelamin terdakwa dan langsung memeluk dan menggesek-

gesekkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban. 

- Bahwa setelah terdakwa melakukan hal tersebut diatas, 

kemudian terdakwa membenahi kembali pakainnya dan 

memberikan uang sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) 

kepada saksi korban namun saksi korban menolak. Kemudian 

terdakwa mengatakan akan kembali mengajak bertemu saksi 

korban lagi di tempat yang sama pada hari jumat tanggal 13 

oktober 2017 sekitar pukul 18.30 WIB dan berpesan agar 

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa jangan sampai 

diketahui oleh orang lain. 

- Bahwa setelah itu saksi korban pulang ke rumah dengan 

menangis dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada 

ayahnya yaitu saksi Antonius Suko Birowo dan ibunya yaitu 

saksi Lasmiyatun. 

- Bahwa setelah mendengar cerita dari anaknya, saksi Antonius 

Suko Birowo langsung mencari terdakwa namun tidak ketemu, 

kemudian pada hari jumat tanggal 13 oktober 2017 sekitar 

pukul 19.00 WIB saksi Antonius, saksi Agung Handoko 

Wibowo membawa saksi korban ke masjid baitul jannah dan 

sesampainnya disana terdakwa berhasil ditemukan dan 

langsung di bawa ke rumah saksi Sumarno selaku ketua rukun 

warga dan di tempat tersebut terdakwa mengakui perbuatannya. 

- Selanjutnya atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan 

terhadap saksi korban pada tanggal 26 oktober 2017; 

sebagaimana tertuang dalam surat visum et repertum nomor 

:60/VER/PPKPA/X/2017 tanggal 26 oktober 2017 yang dibuat 
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dan ditanda tangani oleh dr. Julia Ike Haryanto, M.H, Sp. KF 

selaku dokter Rumah Sakit Umum Tugurejo, Semarang dengan 

hasil pemeriksaan “tidak didapatkan luka akibat kekerasan. 

c. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

965/Pid.Sus/2017/PN Smg 

Dalam kasus perbuatan cabul pada putusan nomor 

965/Pid.Sus/2017/PN Smg, jaksa penuntut umum yang pada 

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 

sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUPRIYADI bin 

SLAMET PASITO telah terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohonganm atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal : 76E jo Pasal :82 UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan 

penuntut; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD 

SUPRIYADI bin SLAMET PASITO selama 12 (dua belas) 

tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan dan 

denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 

6 (enam) bulan kurungan. 

3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang 

merk : Levis, Warna : Hitam; 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak 

merk : Fred Perry. Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah 

celana kolor panjang motif segitiga; 1 (satu) buah kaos warna : 

Pink bertuliskan CAMBODIA; dan 1 (satu) buah celana dalam 

warna : Kuning. Dikembalikan kepada saksi Lasmiyatun. 
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4) Menetapkan agar terdakwaa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan penuntut umum dan 

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalm hal 

ini terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan 

melanggar ketentuan Pasal : 76E jo Pasal : 82 UU RI Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1) Unsur “Setiap Orang” 

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah 

setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban 

yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak 

digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu. 

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan 

keterangan Terdakwa makan diperoleh fakta bahwa yang 

diajukan dalam persidangan perkara ini, bahwa yang dimaksud 

setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui 

bernama Muhamad Supriyadi bin Slamet Pasito. 

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selama 

dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya 

sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur “Setiap 

Orang” telah terpenuhi. 

2) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 

Bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT), dimuat 

antara lain “kesengajaan” adalah dengan sadar berkehendak 

untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (De bewuste richting 
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van den wil op een bepaald midrijf).  

Mengenai pengertian yang ada dalam MvT tersebut, 

Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang 

dimaksud dengan “opzet willens en weten” (dikehendaki dan 

diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan 

dengan sengaja harus  menghendaki (willens) perbuatan itiu 

serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat 

perbuatan itu. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 

yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 

barangbukti, yang menyebutkankan bahwa: 

Bahwa terdakwa Muhamad Supriyadi bin Slamet Pasito, 

pada hari kamis tanggal 12 oktober 2017 sekitar pukul 23.30 

wib bertempat di gang sebelah kanan masjib baitul jannah jalan 

karangbendo; 

Bahwa sebelumnya saksi korban MSA disuruh ibunya 

yaitu Lasmiatun membeli minyak kayu putih, setelah 

mendapatkan minyak kayu putih tersebut korban pulang ke 

rumah namun sebelum sampai rumah, di pertigaan jalan karang 

bendo korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa 

merayu korban dengan mengatakan saya “ikuti saya nanti tak 

kasih uang” lalu korban diajak oleh terdakwa ke gang sebelah 

kanan Masjid Baitul Jannah. Kemudian terdakwa mencium pipi 

korban kemudian meremas-remas payudara dan memegang juga 

mengelus-elus vagina atau alat kelamin korban selanjutnya 

terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan 

mengeluarkan penis atau alat kelaminnya kemudian terdakwa 

langsung memeluk dan menggesek-gesekkan alat kelamin 

terdakwa ke alat kelamin korban. Setelah terdakwa selesai 

menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke korban kemudian 

terdakwa membenahi kembali pakaiannya dan memberikan 
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uang sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) kepada korban namun 

korban menolak dan terdakwa mengatakan akan kembali 

mengajak bertemu korban di Masjid Baitul Jannah pada hari 

jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wib dan 

berpesan agar jangan diketahui orang lain dengan. 

Dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 

telah terpenuhi karena itu sepantasnya dijatuhi hukuman yang 

setimpal dengan perbuatannya; 

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 

telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka 

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana 

maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

1) Keadaan yang memberatkan perbuatan: 

a) Terdakwa membuat korban menjadi trauma; 

b) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program 

pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap 

anak; 

c) Terdakwa sudah menikah; 

d) Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak 

mengakui perbuatannya  

2) Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah 

dihukum. 

d. Amar Putusan 

Setelah melalui proses di pengadilan dengan melihat dan 

mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang terungkap dalam 

persidangan maka dalam perkara pada putusan Nomor 
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965/Pid.Sus/2017/PN Smg majelis hakim memberikan putusan 

sebagai berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUPRIYADI bin 

SLAMET PASITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatahn cabul”; 

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD 

SUPRIYADI bin SLAMET PASITO, dengan pidana penjara 

terdahap terdakwa MUHAMAD SUPRIYADI bin SLAMET 

PASITO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 

denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 

3 (tiga) bulan kurungan. 

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5) Memerintahkan terhadap barang-barang bukti berupa: 1 (satu) 

buah celana panjang merk: Levis, Warna : Hitam; 1 (satu) buah 

kemeja kotak-kotak merk: Fred Perry. Dirampas untuk 

dimusnahkan; 1 (satu) buah celana kolor panjang motif segitiga; 

1 (satu) buah kaos warna: Pink bertuliskan CAMBODIA; 1 

(satu) buah celana dalam warna: Kuning. Dikembalikan kepada 

saksi Lasmiyatun bin Wagiman (ibu korban) 

6) Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
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Untuk memudahkan Penulis dalam memahami isi putusan, maka 

Penulis membuat tabel untuk mengetahui perbandingan dari 2 (dua) 

putusan tersebut diatas: 
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Kasus No. 1 Kasus No. 2 

Putusan Nomor: 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg Putusan Nomor: 965/Pid.Sus/2017/PN Smg 

Jenis Perkara Pencabulan terhadap Anak Pencabulan terhadap Anak 

Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum 

Melanggar Pasal 76 (e) jo Pasal 82 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Melanggar ketentuan Pasal 76E jo Pasal  82 

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

Tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum 

1. Menyatakan terdakwa PINDARYANTI 

alias YANTI Binti SEROM telah terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan ancaman kekerasan, memaksa 

anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 

(e) jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sesuai 

dengan dakwaan kedua kami; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

PINDARYANTI alias YANTI Binti 

SEROM dengan pidana penjara selama 6 

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa 

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD 

SUPRIYADI bin SLAMET PASITO telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian 

kebohonganm atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 

82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak dalam 

dakwaan penuntut; 
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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. 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) 

buah keping CD rekaman CCTV dirampas 

untuk dimusnahkan; 

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani 

membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

MUHAMAD SUPRIYADI bin SLAMET 

PASITO selama 12 (dua belas) tahun 

dikurangi dengan lamanya Terdakwa 

dalam tahanan dan denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) 

buah celana panjang merk : Levis, Warna : 

Hitam; 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak 

merk : Fred Perry. Dirampas untuk 

dimusnahkan; 1 (satu) buah celana kolor 

panjang motif segitiga; 1 (satu) buah kaos 

warna pink bertuliskan CAMBODIA; dan 

1 (satu) buah celana dalam warna kuning. 

Dikembalikan kepada saksi Lasmiyatun. 

4. Menetapkan agar terdakwaa dibebani 

membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000,00 (dua ribu rupiah). 

Hal Meringankan 1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan 

menyesali perbuatannya; 

2. Terdakwa belum pernah dihukum; 

Terdakwa belum pernah dihukum 

Hal 

Memberatkan 

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban 

trauma terhadap korban; 

1. Terdakwa membuat korban menjadi 

trauma; 
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2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan 

dampak psikologis korban yang masih 

berumur 4 tahun. 

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung 

program pemerintah dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak; 

3. Terdakwa sudah menikah; 

4. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan 

dan tidak mengakui perbuatannya. 

Amar Putusan 1. Menyatakan terdakwa PINDARYANTI als 

YANTI binti SEROM terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan 

Tindak Pidana “Melakukan ancaman 

kekerasan, memaksa anak untuk atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

PINDARYANTI als YANTI binti SEROM 

oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 5 (Lima) tahun denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (Seratus juta rupiah ); 

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda 

tersebut tidak dibayar oleh 

PINDARYANTI als YANTI binti SEROM 

maka diganti dengan pidana penjara 

sebagai pengganti pidana denda selama 1 

(satu) bulan kurungan; 

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan 

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD 

SUPRIYADI bin SLAMET PASITO telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “melakukan 

kekerasan, atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatahn cabul”; 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 

terdakwa MUHAMAD SUPRIYADI bin 

SLAMET PASITO, dengan pidana penjara 

terdahap terdakwa MUHAMAD 

SUPRIYADI bin SLAMET PASITO, 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) 

tahun dan denda sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
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dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 

6. Menyatakan barang bukti berupa 3 (Tiga) 

buah keeping CD rekaman CCTV 

dirampas untuk dimusnahkan; 

7. Membebankan biaya perkara kepada 

terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima 

ratus rupiah). 

3. Menetapkan masa penangkapan dan 

penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangi seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap 

berada dalam tahanan; 

5. Memerintahkan terhadap barang-barang 

bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang 

merk: Levis, Warna : Hitam; 1 (satu) buah 

kemeja kotak-kotak merk: Fred Perry. 

Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) 

buah celana kolor panjang motif segitiga; 

1 (satu) buah kaos warna: Pink bertuliskan 

CAMBODIA; 1 (satu) buah celana dalam 

warna: Kuning. Dikembalikan kepada 

saksi Lasmiyatun bin Wagiman (ibu 

korban) 

6. Menghukum terdakwa membayar biaya 

perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima 

ratus rupiah). 

 

Tabel 3.6 Perbedaan dan Persamaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg dan Putusan 

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg
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Fungsi utama hakim adalah menerima, memeriksa, memberikan 

putusan dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. 

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu kasus dirasa 

sangatlah penting karena hakim merupakan aparat penegak hukum yang 

wajib menjunjung tinggi nilai keadilan. Didalam setiap putusannya hakim 

juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang sangat besar 

karena hakim dituntut harus memberikan putusan yang dapat 

mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas.  

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan hakim Pengadilan 

Negeri Semarang yang mengatakan bahwa: 

“Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan yang tidak boleh menyimpang dari 

kaidah-kaidah hukum yang ada sehingga pertimbangan hakim 

tersebut dapat diterima semua pihak. Selain itu, dalam mengadili 

suatu perkara hakim juga harus berada dalam posisi di tengah-

tengah, maksudnya hakim harus berisifat obyektif dalam 

mempertimbangkan antara kepentingan korban, kepentingan 

terdakwa, maupun kepentingan sosial. Sehingga diharapkan 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana 

dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim 

harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang 

artinya putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara yuridis, sosiologis dan filosofis
54

. 

Hal tersebut menunjukan bahwa hakim dalam mengadili dan 

memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak 

salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan asas imparsialitas (tidak memihak) 
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yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa 

“Pengadilann mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”.  

Dengan adanya asas tidak memihak ini maka hakim di dalam 

memeriksa dan mengadili suatu perkara haruslah bersikap objektif dan 

netral serta tidak berpihak kepada siapa pun kecuali kepada hukum dan 

keadilan sehingga baik masyarakat maupun para pihak yang berperkara di 

pengadilan akan percaya sepenuhnya bahwa apa yang diputuskan oleh 

hakim nantinya akan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan
55

. 

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang masuk dalalm 

pengadilan. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan yang menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu 

keyakinan hakim. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor mengapa 

hakim dapat memberikan putusan yang berbeda walaupun dalam jenis 

perkara yang sama. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Bapak 

Suparno selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai 

berikut:
56

 

“Dalam memutus suatu perkara pencabulan, hakim harus 

mempertimbangkan banyak hal agar dapat memenuhi rasa  

keadilan yaitu berdasarkan 3 klasifikasi yang pertama 

sosiologisnya apakah dia memang suka melakukan hal seperti itu, 
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 Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cetakan ke-1, Jakarta: 

Prenadamedia Group, hlm. 45  
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 Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Suparno, S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, pada tanggal 26 November 2018. 
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yang kedua filosofisnya kenapa dia sampai melakukan seperti itu 

apa yang ia rasakan, dan yang ketiga yuridis secara hukum”. 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hakim dalam 

memberikan perimbangan dalam menjatuhkan suatu perkara pencabulan 

melihat dari 3 aspek yaitu pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis 

dan pertimbangan yuridis. Berikut akan Penulis paparkan apa yang 

dimaksud dengan pertimbangan sosiologis, filosofis dan yuridis:
57

 

1. Pertimbangan yuridis, hakim terkait dengan asas legalitas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada 

perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana 

dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum 

perbuatan itu dilakukan. Selain itu, harus dipertimbangkan juga 

apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak 

pidana yang didakwakan.  

2. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan apakah putusan 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa 

keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan 

terdakwa dan juga rasa keadilan masyarakat. 

3. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan apakah pidana 

yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara 

pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau 

menimbulkan ketertiban masyarakat. 
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 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam 
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Diawal telah penulis sebutkan beberapa persamaan dan perbedaan 

dari kedua putusan. Perbedaan penetapan sanksi pidana terhadap pelaku 

pencabulan dipengaruhi oleh pertimbangan hakim pada saat mengadili 

kasus di pengadilan, pertimbangan tersebut antaralain: 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

Di dalam kedua putusan tersebut diatas, masing-masing terdakwa 

didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 76 e jo. Pasal 82 

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, namun terdapat sedikit 

perbedaan yaitu dalam putusan nomor 181/Pid/Sus/2015/PN. Smg, Jaksa 

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan masih menggunakan Undang-

Undang yang lama, yang pidana lebih ringan yaitu pidana penjara paling 

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

paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berbeda dengan 

putusan pertama, pada putusan kedua yaitu putusan nomor 

965/Pid.Sus/2017/PN Smg, Jaksa menggunakan Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang telah diperbaharui  yang mengatur bahwa pelaku 

tindak pidana pencabulan 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. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 

Masing-masing terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 e jo. Pasal 

82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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dan Pasal 76 E jo. Pasal 82  Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak   Di dalam pasal tersebut terkandung unsur-unsur yang 

sama, yaitu: 

a. Unsur barangsiapa/Setiap orang; 

b. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul.  

Di dalam persidangan di pengadilan telah terungkap fakta-fakta 

ataupun bukti-bukti yang membuktikan bahwa semua unsur-unsur 

dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka dari itu Majelis 

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sehingga hakim dapat 

menjatuhkan pidana. 

Menurut Sudarto, syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang 

melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu: 

a. Syarat yang melekat pada perbuatan, yaitu harus memenuhi rumusan 

undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan 

pembenar). 

b. Syarat yang melekat pada orang (terdapat unsur kesalahan), yaitu: 

1) Mampu bertanggung jawab. 

2) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf). 
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Dalam hal pemidanaan berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. 

Maka dari itu, untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang maka 

harus memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan tidaklah 

cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum namun masih perlu adanya syarat, bahwa 

orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau 

bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatannya.
58

 

Berkaitan dengan kesalahan, maka terdapat unsur-unsur kesalahan, 

yaitu:
59

 

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat, artinya 

keadaan jiwa sipembuat harus normal. 

b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada 

alasan pemaaf.  

Di dalam pertimbangannya yang terdapat pada putusan nomor 

181/Pid/Sus/2015/PN. Smg, hakim telah mempertimbangkan adanya unsur 

“barangsiapa”, dan telah terbukti bahwa terdakwa merupakan orang yang 

dalam keadaan sehat, dapat mengikuti sidang secara tertib serta dapat 

menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar. Sehingga tidak 

ditemukan adanya alasan pengapusan pidana baik alasan pembenar 

                                                             
58

 Sudarto, Op., Cit., hlm. 85. 
59

 Sudarto, Op., Cit., hlm. 91. 



 
 

80 
 

maupun alasan pemaaf. Maka dari itu, menurut hakim yang mengadili 

perkara tersebut, perbuatan terdakwa dapat dan harus 

dipertanggungjawabkan. 

Kemudian pada putusan nomor 965/Pid.Sus/2017/PN. Smg, hakim 

juga mempertimbangkan bahwa pelaku merupakan orang yang sehat 

jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dianggap dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Selain itu, 

dalam pemeriksaan di persidangan juga telah dibuktikan bahwa terdakwa 

melakukan perbuatan pencabulan tersebut memenuhi unsur kesengajaan 

atau dengan kata lain terdakwa dengan sadar berkehendak untuk 

melakukan pencabulan tersebut. Oleh karena itu menurut Penulis, 

pertimbangan hakim mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur tindak 

pidana dalam kedua putusan tersebut sudah tepat. 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Didalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 

181/Pid/Sus/2015/PN.Smg penuntut umum menuntut agar terdakwa 

dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) 

bulan dan pada putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 

sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 

kurungan, putusan pidana tersebut 1 (satu) tahun lebih ringan dari tuntutan 

penuntut umum.  
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Kemudian dalam putusan kedua yang Penulis teliti yaitu pada 

putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg, 

terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda 

sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan. Namun dalam putusannya Majelis Hakim  hanya memberikan  

pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda 

sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan, berbeda jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 

agar terdakwa dijatuhi putusan 12 (dua belas) tahun penjara. 

Perbedaan penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut diatas 

menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri 

dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Termasuk juga 

pertimbangan hakim yang berasal dari tuntutan jaksa penuntut umum, 

karena hakim dalam memeriksa suatu perkara berdasarkan 

tuntutan/dakwaan atas dasar penyidikan poilsi. Berdasarkan hasil 

wawancara Penulis dengan Bapak Abdul Wahib, selaku Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang menjelaskan sebagai berikut:
60

 

“Tuntutan jaksa penuntut umum juga menjadi salah satu 

pertimbangan hakim, karena ini dari posisi jaksa yang subjektif 

untuk kepentingan yang objektif, untuk membela kepentingan 

korban sehingga dapat pula tercipta keadilan sosial atau 

masyarakat, karena dalam hal ini penuntut umum juga mewakili 

masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan 

suatu perkara tidak boleh terlepas dari tuntutan penuntut umum” 
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Hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hakim dalam 

menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Polisi, jaksa, maupun hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kerterkaitan dalam 

proses peradilan pidana. Hakim didalam memeriksa perkara pidana 

berdasarkan tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum atas dasar 

penyidilkan polisi. 

4. Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa 

Pada pemeriksaan di persidangan hakim harus menggali tentang 

informasi yang diperoleh tentang tindak pidana termasuk hal-hal yang 

memperberat maupun yang meringankan tindak pidana. Menurut Bapak 

Abdul Wahib yang mengatakan sebagai berikut:
61

 

“Hakim harus mempertimbangkan dari awal pemeriksaan sampai 

akhir putusan, fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di 

persidangan harus dipertimbangkan semua. Sehingga hakim betul-

betul berada di tengah tidak memihak salah satu. Dalam hal 

memutus itu kan ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringkan bagi terdakwa. Hal-hal itulah salah satu yang 

mempengaruhi juga dalam hasil putusan” 

 

Didalam putusan nomor 181/Pid/Sus/2015/PN.Smg Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan adalah 

perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma dan mengakibatkan 

dampak psikologis pada diri korban yang masih berumur 4 tahun, seperti 

yang disebutkan dalam putusan tersebut bahwa korban melakukan hal-hal 

yang tidak sepatutnya dilakukan anak yang masih berumur 4 tahun. 
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 Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Abdul Wahib, S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang, pada tanggal 21 Desember 2018. 



 
 

83 
 

Kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa 

bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa 

belum pernah dihukum.  

Selain itu, dalam putusan nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg 

menyebutkan bahwa keadaan yang memberatkan perbuatan antara lain 

terdakwa membuat korban menjadi trauma, perbuatan terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak, terdakwa sudah menikah, terdakwa berbelit-belit dalam 

persidangan dan tidak mengakui perbuatannya, dan keadaan yang 

meringankan adalah  terdakwa belum pernah dihukum.  

Pada putusan nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg pertimbangan hakim 

mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa lebih banyak karena dalam 

pemeriksaan di persidangan terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui 

perbuatannya, sedangkan dalam putusan nomor 181/Pid/Sus/2015/PN Smg 

pada saat pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui 

dan menyesali perbuatannya. Hal tersebut menunjukan bahwa sikap 

pelaku setelah melakukan tindak pidana pelaku maupun diri pribadi pelaku 

ikut dipertimbangkan. 

5. Sikap Batin, Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana dan Akibat 

Tindak Pidana 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang, maka diketahui bahwa dalam menentukan berat 
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ringannya juga dilihat dari pada sifat diri atau pribadi pelaku pada saat dan 

setelah melakukan tindak pidana.  

 “Rasa penyesalan yang dirasakan terdakwa juga termasuk 

pertimbangan begitupun juga dengan cara terdakwa melakukan 

tindak pidana, apakah dengan cara keji, misal sama-sama perbuatan 

cabul namun lain-lain tingkatannya, mungkin hanya dengan cara 

memegang, meraba, menyinggung korban, apalagi jika perbuatan 

tersebut melukai korban. Jadi tidak hanya melanggar dan 

memenuhi undang-undangnya itu, tetapi dari perbuatan terdakwa 

cara yang dilakukan terdakwa juga mempengaruhi hakim dalam 

menjatuhkan pidana”
62

 

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 

hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam 

putusan nomor 965/Pid.Sus/2017/PN Smg terdakwa tidak terlihat 

menyesali perbuatannya dan justru malah tidak mengakui perbuatannya. 

Dalam putusan tersebut juga diketahui bahwa pelaku sebelumnya pernah 

terlibat dalam perkara psikotropika dan telah menjalani hukuman penjara 

selama 1,5 tahun. 

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukan bahwa hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan 

juga dipengaruhi dari keseriusan tindak pidana atau akibat yang 

ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.  

6. Motif Pelaku Tindak Pidana dan Pengaruh Tindak Pidana terhadap 

Korban  
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Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan siapa yang menjadi 

korban dari perbuatan pelaku.
63

 

“Perbuatan tersebut apakah karena dipaksa atau dijebak atau karena 

kehendak korban itu juga menjadi suatu pertimbangan, motif apa 

yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencabulan, tentunya 

akan lebih berat jika korbannya anak, karena anak itu masih 

memiliki masa depan yang tinggi, jika anak menjadi korban 

pencabulan seperti itu maka masa depannya menjadi hancur 

walaupun perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuannya, karena 

bagaimanapun juga kepentingan anak patut didahulukan menjadi 

pertimbangan” 

 

Pertimbangan hakim tersebut menunjukan bahwa hakim sebagai 

penegak hukum memberikan perlindungan yang lebih jika korban dari 

tindak pidana pencabulan merupakan anak. Anak bisa jadi menjadi korban 

karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka karena usia 

perkembangannya yang belum sempurna. Maka dari itu perlu 

perlindungan dari semua pihak baik dari keluarga, masyarakat maupun 

Negara. Menurut Penulis penjatuhan pidana yang lebih berat terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak merupakan 

hal yang benar karena hal tersebut bisa digunakan sebagai upaya hakim 

dalam mengurangi tingkat kejahatan yang menjadikan anak sebagai 

korban pencabulan. Penjatuhan pidana yang lebih berat kepada pelaku 

pencabulan yang korbannya adalah anak juga bisa digunakan sebagai 

upaya preventif yang dimaksudkan agar pelaku merasa jera dan 

masyarakatpun tidak akan mengikuti jejak pelaku. 
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7. Riwayat hidup (Keadaan Sosial & Ekonomi Pelaku) dan Pendapat 

Masyarakat mengenai Tindak Pidana Pencabulan 

Sebelum menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal 

lain, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa hakim dalam mengadili 

suatu perkara harus mempertimbangkan semua hal dari awal pemeriksaan 

sampai akhir putusan, baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun 

pelaku tindak pidana, karena dalam hal pemidanaan hakim harus 

mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak baik 

rasa keadilan bagi korban, rasa keadilan terdakwa maupun rasa keadilan 

masyarakat. 

“Pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi pidana adalah umur 

pelaku, karena jika pelaku merupakan orang dewasa seharusnya ia 

lebih dapat memahami akibat perbuatanya, kondisi sosial seperti 

pendidikan dan pekerjaan pelaku juga ikut dipertimbangkan, 

anggapan masyarakat mengenai tindak pidana juga patut 

dipertimbangkan” 
64

 

 

Di dalam kehidupan bermasyarakat kasus pencabulan dianggap 

sebagai perbuatan keji dan kotor yang melanggar norma kesusilaan dan 

kesopanan, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yang 

seharusnya mendapat perlindungan, kasih sayang dan rasa aman dari orang 

sekitar. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku berpengaruh 

terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim karena dari pendidikan 

memperlihatkan bahwa orang tersebut seharusnya lebih dapat berpikir 
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secara benar dan mempertimbangkan akibat perbuatannya. Begitupun juga 

dengan pekerjaan pelaku, pelaku yang dianggap memiliki pekerjaan yang 

baik seperti misalnya guru, polisi, hakim seharusnya dapat memberikan 

contoh yang baik di dalam masyarakat. Anggapan masyarakat menjadi 

pertimbangan karena dalam proses peradilan tidak hanya keadilan bagi 

korban maupun pelaku tindak pidana. Namun keadilan bagi masyarakat 

juga patut dipertimbangkan demi dapat terpenuhinya rasa keadilan bagi 

semua pihak.  

8. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Pelaku 

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi juga dari 

bagaimana hakim memahami tujuan pemidanaan. Didalam bab II telah 

Penulis uraikan beberapa teori pemidanaan, yang pertama teori absolut 

atau mutlak. Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus 

dipidana. Dasar hukuman harus dilihat dari kejahatan itu sendiri. Karena 

kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai 

imbalannya, pelaku juga harus mendapatkan penderitaan. Teori yang 

kedua adalah teori relatif atau nisbi. Teori ini tidak berdasarkan pada 

perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Pemidanaan 

dipersoalkan pada apakah manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya. 

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki 

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Teori yang 

ketiga adalah teori gabungan. Teori ini merupakan gabungan dari teori 

pertama dengan teori kedua. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku 
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dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki 

penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah 

pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana dari apa yang 

semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan
65

. Menurut Bapak 

Suparno selaku hakim pengadilan Negeri Semarang, menyatakan sebagai 

berikut:
66

 

“Sebenarnya pidana diarahkan untuk membuat pelaku tindak 

pidana jera, berharap agar terdakwa setelah keluar dari penjara 

akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebenarnya arah pidana 

itu untuk pembinaan makanya dinamai bukan penjara namun 

lembaga pemasyarakatan” 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan 2 hakim Pengadilan 

Negeri Semarang maka terlihat bahwa hakim menggunakan teori yang 

ketiga yaitu teori gabungan, pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai 

akibat atas perbuatan pelaku namun pemidanaan juga ditujukan untuk 

memperbaiki diri pelaku agar nantinya setelah dinyatakan bebas, maka ia 

dapat menjalani hidup dengan lebih baik. 

C. Hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 

Di dalam bab II telah Penulis sebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum antara lain, faktor hukum, faktor 

penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hakim merupakan 

aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim 
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merupakan salah satu cara penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu 

jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung hakim dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya maka faktor tersebut bisa menjadi suatu penghambat 

hakim dalam menerapkan hukum yang adil bagi semua pihak. 

Di dalam menjalankan fungsinya, independensi hakim mutlak 

untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri 

akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan milik 

kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, terkadang hakim dalam 

menjalankan fungsinya menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-

hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal hakim. 

Hambatan internal merupakan hambatan yang timbul dari dalam diri 

hakim, seperti profesionalisme hakim. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang timbul dari luar diri hakim, seperti peraturan 

perundang-undangan, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat
67

. 

Berdasarkan hasil penelitian Penulis kepada Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang. Di dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh 

memihak salah satu pihak, hakim ada sebagai penegak keadilan. Oleh 

karena itu, seorang yang berprofesi sebagai hakim harus memiliki 

integritas dan kredibilitas yang tinggi. Sehingga masyarakat akan percaya 

dengan wibawa seorang hakim sebagai penegak keadilan
68

. Maka dari itu, 

dalam hal ini profesionalisme hakim sebagai aparat penegak hukum sangat 

penting, karena jika hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak 
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memiliki profesionalisme maka sudah pasti hal tersebut akan menghambat 

dan mempengaruhi hasil putusan yang akan dijatuhkan.  

Hambatan juga bisa berasal dari aparat penegak hukum lain yaitu 

Jaksa Penuntut Umum, karena di dalam proses peradilan di persidangan 

peran jaksa penuntut umum juga dibutuhkan, telah disebutkan diatas 

bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara juga mempertimbangkan 

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka dari itu profesionalisme 

seorang jaksa dalam menentukan dakwaan dan menuntut seorang terdakwa 

juga diperlukan demi mendukung kelancaran hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap seseorang.  

Undang-Undang juga dapat menghambat hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang 

Perlindungan Anak, tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan 

pengertian tindak pidana pencabulan. Di dalam masyarakat bagi sebagaian 

orang awam kemungkinan mereka tidak  mengetahui batasan pengertian 

pencabulan, sehingga pada saat mereka mengalami pencabulan, mereka 

tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan cabul. 

Dalam proses peradilan di persidangan juga terdapat hambatan-

hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana. Hambatan tersebut bisa berasal dari rendahnya kredibilitas saksi. 
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Menurut Bapak Suparno selaku Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan 

bahwa :
69

 

“Keterangan saksi dan alat bukti lain itu saling bersesuaian, saling 

mendukung namun jika keterangan antara satu dengan yang lain 

bertentangan maka akan sulit, jika seperti itu maka hakim harus 

ekstra mencari, karena pidana itu merupakan kebenaran materil. 

Hambatan akan ada jika dalam memutus suatu perkara pencabulan 

antara keterangan-keterangan satu dengan yang lain tidak 

bersesuaian oleh karena itu hakim harus benar-benar yakin” 

 

Hambatan bisa juga berasal dari kurangnya alat bukti yang ada, 

pada umumnya kasus pencabulan terjadi di tempat sepi dan minim alat 

bukti. Didalam putusan pertama alat bukti sudah jelas bahwa ada CCTV 

(closed circuit television) yang merekam pada saat pelaku melakukan 

perbuatan cabul tersebut, namun berbeda halnya dengan kasus putusan 

kedua yang perbuatannya dilakukan sendirian oleh terdakwa di tempat 

sepi pada saat malam hari sehingga tidak ada orang yang melihat, dalam 

kasus seperti ini hakim akan sulit untuk menentukan alat bukti yang dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan. Majelis hakim pada saat mengadili 

kasus tersebut mempertimbangkan antara lain keterangan saksi (saksi 

korban), keterangan terdakwa, serta keterangan keluarga dan bagian 

keamanan. Dalam hal ini keluarga dan bagian keamanan merupakan saksi 

testimonium de auditu atau dengan kata lain kesaksian atau keterangan 

saksi dalam kasus ini berasal karena mendengar dari orang lain dan tidak 

melihat, mendengar atau mengalaminya secara langsung. Didalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini 
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testimonuim de audit tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 

langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti 

persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar 

untuk membuktikan sesuatu
70

. 

Pada saat pemeriksaan di persidangan hakim wajib mendengarkan 

keterangan dari para pihak untuk memperoleh suatu keyakinan. 

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti terbagi atas 5 yaitu: 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa 

Dalam hal alat bukti salah satunya ada keterangan saksi, 

berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dapat menilai 

kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan: 

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

3. Alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan tertentu; 
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4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 

Didalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukan bahwa hakim 

menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif 

(negatief wettelijk bewijstheorie). Menurut Bapak Suparno: 

“Pertimbangan yang paling kuat dalam memutus suatu perkara 

adalah keyakinan hakim, yang didasarkan dari fakta-fakta, bukti-

bukti dan keterangan satu dengan yang lain. Kuncinya adalah 

keyakinan hakim, jika hakim tidak yakin ya bebas, karena untuk 

memutus suatu pekara berasal dari keyakinan hakim yang didukung 

bukti-bukti” 

Menurut teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, 

hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti 

yang telah ditentukan dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan 

hakim yang di dapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dengan demikian, 

walaupun dalam persidangan terdapat cukup alat bukti yang sah, namun 

jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau 

meskipun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka 
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hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa atau hakim 

dapat membebaskan terdakwa
71

. 
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