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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan salah satu potensi bagi perkembangan dan 

pertumbuhan suatu bangsa dimasa depan, oleh sebab itu anak patut diberikan 

pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh negara dan Undang-undang 

untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. 

Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut 

diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 

hukum yang memadai (Darwan Prins, 2003: 2), oleh karena itu anak yang 

mengalami tindak pidana diperlukan aturan khusus yang mengatur hak dan 

kewajibannya dengan baik yang dilaksanakan secara rasional, 

bertanggungjawab dan bermanfaat bagi perkembangan pribadi anak yang 

bersangkutan. 

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat 

dengan anak sebagai korban adalah kekerasan seksual terhadap anak. Tercatat 

5.769 anak di Indonesia telah menjadi korban kekerasan seksual, data ini di 

dapatkan dari laporan yang ada di kepolisian hingga tahun 2016 saat ini 

(www.jurnalasia.com. 2016: 1). Kejahatan seksual terhadap anak terjadi baik 

di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan tempat dia bermain. 

Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan 

akan berdampak buruk bagi anak. Sepertiga atau lebih dari anak-anak korban 
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kekerasan seksual mengalami depresi dan kecemasan. Gejala yang sering 

terjadi lainnya yaitu susah bergaul dengan teman (38%), masalah perilaku 

umum (30%), rendah diri (35%) dan gangguan perilaku yang mengganggu 

(23%)(R.Z Dominquex, C. F. Nelke, and B. D. Perry. 1991: 2). 

Tetapi pada kenyataannya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap 

anak yang tidak diproses melalui jalur hukum dikarenakan anak sebagai 

korban pencabulan tidak memahami kekerasan seksual yang dialaminya dan 

pada akhirnya pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat 

mengulangi perbuatannya. 

Selain ketidaktahuan anak sebagai korban pencabulan, lemahnya 

tindakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap 

sebagai pemicu terus meningkatnya kasus tersebut tiap tahunnya. Dapat dilihat 

pada kasus pencabulan anak yang telah diputus Pengadilan Negeri Banyumas 

pada tabel berikut ini: 

    Tabel 1 

Tindak pidana pencabulan anak tahun 2014-2016 

No Tahun Pencabulan 

1 2014 6 

2 2015 7 

3 2016 15 

4 Jumlah 28 

Sumber : Pengadilan Negeri Banyumas 
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Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mendorong 

agar tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa 

disetarakan dengan kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme. Anggapan 

lemahnya tindakan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual ini akhirnya 

memunculkan wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap 

anak (http://ilmiahtesis.wordpress.com/2009/04/08tinjauan-yuridister-terhadap 

tindak-pidana-phedofil ia-hk-07). 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan 

Maharani, menjelaskan bahwa dalam rapat kabinet 11 Mei 2016 Presiden Joko 

Widodo memutuskan untuk menerbitkan Perppu hukuman kebiri bagi para 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Lebih lanjut Puan mengatakan, 

Perppu tersebut berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak, yakni hukuman pokok maksimal 20 tahun penjara dan 

hukuman tambahan, yaitu kebiri, pemberian cip bagi pelaku agar dapat 

dipantau dan publikasi identitas. 

Akhirnya Perppu tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 

2016, oleh Presiden Joko Widodo dengan nama Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Pemerintah dan juga aparat penegak hukum serta masyarakat haruslah 

dapat mewaspadai, menanggulangi serta memberantas kejahatan kekerasan 

seksual terhadap anak sebab pada tahun 2010 yang lalu Indonesia sudah 

masuk ke dalam peta tujuan kaum pedofil dunia. Anak-anak di bawah umur 
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berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh 

dikatakan mereka dalam garis bahaya yang akan menggangu tumbuh kembang 

mereka (https://ilmiahtesis.wordpress,com/2009/04/08-tinjauan-yuridis-terhad 

ap-tindak-pidana phedofilia-hk-07/). 

Seperti halnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada bulan 

Oktober 2016 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus pencabulan 

terhadap 15 anak di Bali, yang dilakukan oleh warga negara Australia, 

bernama Robert Andrew Fiddel Ellis alias RA (70 tahun). Majelis hakim 

menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa dengan pidana 

penjara selama 15 tahun dan denda 2 milyar subside 6 bulan kurungan. 

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 

90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. Terdakwa, Benny Mirtha alias Dimas (38 tahun) 

pria asal Pegambiran Kota Cirebon, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara 

berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 

Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 

65 ayat (1) KUHP oleh Pengadilan Negeri Banyumas dijatuhi hukuman 17 

(tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta 

rupiah). 

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali berasal dari 

kalangan sosial ekonomi rendah, tidak hanya kekerasan seksual saja akan 

tetapi juga kekerasan fisik dan penelantaran anak. Sebagian bahkan tidak 
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memiliki pekerjaan, ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka 

sulit menemukan cara penyelesaian masalah efektif. Akibatnya mereka mudah 

terkena stress dan menggunakan anak untuk mengatasi rasa tertekan atau 

ketegangannya akibat stress (Brett Drake, Shanta Pandey, et all George 

warren, 1996: page 1003-1018). 

Latar belakang masalah di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul"Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi 

Terhadap Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.)". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam  Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 

90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam  Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. 

2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 

90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama di 

bidang hukum pidana 

b. Menjadi sumber informasi dan pedoman dalam penelitian yang lain 

yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana strata 1. 

b. Memberikan kontribusi dan pemahaman bagi masyarakat atau 

pembaca tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak studi 

terhadap penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. 
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