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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit sendiri terdiri dari tiga 

kata, yakni straf, baar, feit yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia sendiri yakni straf  berarti pidana dan hukum, baar berarti dapat 

dan boleh serta feit yang berarti tindak, perirtiwa, perbuatan dan 

pelanggaran (Adami Chazawi, 2014: 69). Walaupun istilah ini terdapat 

dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda 

(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud 

dengan strafbaar feit itu (Adami Chazawi, 2014: 67). Oleh karena itu, para 

ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian dari istilah tersebut. 

Menurut Simon, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas 

Utrecht, strafbaar feit  adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja atau  tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindaknnya dan yang oleh Undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (PAF 

Lamintang, 1997: 185). Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaar feit itu 

harus dirumuskan adalah karena : 
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a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ 

harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 

diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggraan terhadap 

larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum.  

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 

tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 

dirumuskan di dalam Undang-undang. 

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya 

merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 

suatu onrecntmatige handeling (PAF Lamintang, 1997: 185). 

Van Hamel, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Kerajaan 

di Leiden menguraikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diuraikan 

oleh Undang-undang yakni melawan hukum, strafwaardig (patut atau 

bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld 

te wijten) (Zainal Abidin Farid, 2007: 225). 

Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat 

umum dari strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu 

saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 

didalamnya (PAF Lamintang, 1997: 182). 
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Strafbaar feit menurut Pompe secara teoritis dapat dirumuskan 

sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 

dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum 

(PAF Lamintang, 1997: 182). 

Vos memberikan definisi tindak pidana secara singkat, bahwa 

strafbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh 

peraturan perundang-undangan diberikan pidana (Adami Chazawi, 2014: 

72). 

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut sarjana hukum 

Indonesia yakni, Moeljatno (1987: 54) menggunakan istilah perbuatan 

pidana, yang didefinisikan sebagai berikut:  

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut”. 

 

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila 

perbuatan itu: 

a. Melawan hukum 

b. Merugikan masyarakat 

c. Dilarang oleh aturan 

d. Pelakunya diancam dengan pidana 
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Butir a dan b, menunjukan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan 

perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi suatu 

perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, 

sebelum dipastikan adanya perbuatan c dan d (M.Sudrajat Bassar, 1986:2). 

Wirjono Prodjodikoro (2008: 61) merumuskan tindak pidana 

sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, 

dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. 

Sedangkan menurut S.R. Sianturi (1986: 211) pengertian tindak 

pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu 

yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-

undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur 

tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan 

hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-

undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu. 

 

2. Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 

dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 

Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 

yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
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menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada (Adami Chazawi, 2014: 79). 

Menurut Moeljatno (1987: 63), unsur tindak pidana adalah: 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (pemerkosaan 

disertai pembunuhan) 

d. Unsur melawan hukum obyektif (keadaan lahir, jelas) 

e. Unsur melawan hukum subyektif (sikap bathin terdakwa) 

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak 

terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan 

tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, sehingga sudah demikian 

wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan 

sendiri. 

Sedangkan menurut Vos (Adami Chazawi, 2014: 80) sesuai dengan 

pengertian tindak pidananya, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Kelakuan manusia  

b. Diancam dengan pidana 

c. Dalam peraturan perundang-undangan 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat 

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
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rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 

perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan 

dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga 

tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 

kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan 

unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan 

secara khusus untuk rumusan tertentu. 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 

dapat diketahui ada sebelas unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku 

b.Unsur melawan hukum 

c. Unsur kesalahan 

d.Unsur akibat konstitutif 

e. Unsur keadaan yang menyertai  

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya pidana  

g.Unsur syarat tambahan untuk memperberat  pidana  

h.Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana 

i. Unsur objek hukum tindak pidana 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 

k.Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 

Dari sebelas unsur tersebut, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan 

dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya 

berupa unsur objektif. 
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3. Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil  

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, 

misalanya mengenai Pasal 362 KUHP yaitu mengenai tindak 

pidana pencurian, sedangkan tindak pidana materiil yaitu tindak 

pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang 

dilarang, contohnya Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak 

pidana pembunuhan. Pada Pasal 338 tersebut dititik beratkan 

pada akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang. 

b. Tindak pidana commisionis, Tindak pidana omissionis, Tindak 

pidana commissionis per omissionem comisa.  

Pengklasifikasian dari tindak pidana ini didasarkan pada 

cara mewujudkan tindak pidana tersebut. Suatu tindak pidana itu 

terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat 

juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap keharusan. 

Definisi dari tindak pidana commisionis adalah tindak 

pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu dengan 

jalan melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya yaitu 

tindak pidana penipuan dan pembunuhan. Sedangkan tindak 

pidana omissionis adalah tindak pidana berupa pelanggaran-

pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-

TINDAK PIDANA PENCABULAN,ARIF BAGUS PANUNTUN, ILMU HUKUM, UMP 2017.



 
 

14 

undang, contohnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka 

pengadilan (Pasal 224 KUHP). Tindak pidana comissionis per 

omissionem comisa yaitu tindak pidana yang berupa 

pelanggaran terhadap pelanggaran, tetapi dilakukan dengan cara 

tidak berbuat, contohnya seorang ibu yang berniat untuk 

membunuh anaknya dengan jalan tidak memberikan air susu 

kepada anaknya. 

c. Tindak pidana dolus  

Tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin petindak. 

Opsettelijke delicten adalah delik-delik yang oleh pembuat 

Undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut 

harus dilakukan dengan sengaja. 

d. Tindak pidana aduan dan bukan aduan  

Dasar pembedaan tindak pidana ini adalah berkaitan 

dengan dasar penuntutannya. Definisi dari tindak pidana aduan 

ini adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila 

terdapat pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan ini dibagi 

menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolute dan tindak 

pidana relatif. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu 

tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila 

ada pengaduan dari korban, contohnya Pasal 284 KUHP tentang 

perzinahan. 
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Tindak pidana aduan absolute tidak dapat dipecah, dalam 

tindak pidana ini yang dituntut adalah peristiwanya atau 

pebuatannya. Tindak pidana aduan relatif yaitu tindak pidana 

yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi 

berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan 

khusus antara petindak dengan korban. Contohnya pencurian 

dalam lingkungan keluarga yaitu Pasal 367 KUHP, definisi 

mengenai tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang 

penuntutannya selalu dapat dilaksanakan walaupun tidak ada 

pengaduan dari korban. 

e. Delik umum dan Delik-delik khusus  

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 

oleh siapapun sedangkan delik khusus adalah tindak pidana 

yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka. 

yang memenuhi kualifikasi atau memilik kualitas tertentu, 

misalnya pegawai negeri, pelaut, dan militer (PAF Lamintang, 

1984: 213). 
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B. Pencabulan 

1. Pengertian Pencabulan 

Pencabulan dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian 

atau sifat yang berasal dari kata cabul yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran–an. Kata pencabulan adalah suatu kata kerja cabul yang 

menunjukan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut:  

“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan 

kesusilaan).” 

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian 

bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad, 

yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat 

kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang 

vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya 

membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah 

satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, 

kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul, 

sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul (Adami 

Chazawi, 2005:80). 

Sejalan dengan maksud Hoge Raad, PAF Lamintang dan Djisman 

Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 12), mendefinisikan 

pencabulan sebagai berikut: 
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“pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 

melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan 

dirinya.” 

Sedangkan menurut Adami Chazawi (2005: 80) dalam bukunya 

mendefinisikan perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala 

macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun 

dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat 

kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. 

Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, 

memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan 

sebagainya. 

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan 

dengan memperhitungkan perlu unsur mengenai keluarnya air mani 

seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (Adami 

Chazawi, 2005: 79) yang mendefinisikan pencabulan sebagai berikut: 

„„pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut 

moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. 

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak 

merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang 

melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang 
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dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum 

yang berlaku. 

Sedangkan menurut R. Sughandhi (Topo Santoso, 1997: 8), dalam 

asumsi mengatakan tentang pencabulan, yaitu: 

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya 

untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman 

kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke 

dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian 

mengeluarkan air mani.” 

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah 

seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta 

kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya 

dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani 

seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan 

tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang 

pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila 

seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan 

sebagai pencabulan. 

Bentuk pencabulan sendiri cukup beragam, ada beberapa jenis 

istilah tentang pencabulan, yaitu: 

a. Exhibitionism: sengaja memamerkan kelamin kepada orang 

lain 

b. Voyeurism   : mencium seseorang dengan bernafsu 
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c. Fondling : mengelus / meraba alat kelaim seseorang 

d. Fellato   : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut 

(Leden Merpaung, 2004: 64). 

 

2. Pencabulan Terhadap Anak 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan pencabulan 

anak sebagai berikut: 

“the involvement of a child in sexual activity that he or she does 

not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for 

which the child is not developmentally prepared, or else that 

violate the laws or social taboos of society” 

 

Artinya: keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak dia pahami 

sepenuhnya hal itu tidak dapat diizinkan. atau anak yang tidak 

dipersiapkan belum saatnya mengalami kegiatan seksual, atau sesuatu 

yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat (Dustin K. 

Macdonald, 2016: 1). 

Sedangkan pengertian anak dalam ketentuan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
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Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga 

disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori 

(http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan 

terhadap-anak.html), yaitu : 

a. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 

ketidak mampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran 

seksual sebagai orang dewasa. 

b. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) 

sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya 

emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi pada mereka 

beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa 

tidak seimbang dengan istrinya. 

c. Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan 

perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, 

suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang 

terkadang muncul. 

d. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu 

mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah 

mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum 

waktunya (premature seniledeterioration). 

e. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut 

diatas. 
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3. Pedofilia 

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, pedo 

berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Phedofilia 

adalah kelainan seksual berupa hasrat atau fantasi implus seksual yang 

melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku 

yang menyimpang dimana memilih anak-anak di bawah umur sebagai 

obyek pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali 

menandakan ketidak mampuan berhubungan dengan sesama dewasa 

sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan korban 

pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. 

Jadi dengan kata lain pedofilia adalah perilaku sek yang menyimpang yang 

merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa 

aktifitas seksual dengan anak (www.tanyadokteranda2007.com). 

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur 

kekerasan fisik masih sering dijadikan kreteria untuk mengkatagorikan 

tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau 

tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung 

disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan 

menafsikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan 

pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam 

kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan 

pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak-anak. Seperti 

dikemukakan oleh Gunter Schmidt (2002) dalam artikel The Dilemma of 
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The Male Pedophile yaitu bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-

anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa disamakan dengan bentuk 

masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tau 

yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-

anak dimanfaatkan oleh pelaku phedofilia (Pedophile) untuk menjerat 

korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada 

bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul akibat ketidak seimbangan 

power (imbalance of power) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi 

korbannya (Gunter Schmidt, 2002: 123). 

Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Contoh, sebuah 

budaya di negara kita mengganggap wajar fenomena warok dan gemblak. 

Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual 

orang dewasa (warok) kepada anak-anak di bawah umur (gemblak). 

Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh 

masyarakat yang memiliki belief adanya daya magic atau power dibalik 

perilaku tersebut. Praktek warok terhadap gemblak disebut sebagai proses 

penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-

anak laki-laki di luar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar 

salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu 

budaya dianggap wajar dan di suatu budaya lain dianggap tidak wajar 

(www.ubay.ac.id/2014/artikeldetail/127/pedofilia). 

 Hal ini dapat terjadi, baik oleh kaum pria maupun oleh kaum wanita 

dewasa. Gutt-macher dan Abrahamsen, dari hasil penelitian mereka, 
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menyimpulkan bahwa pedofilia kebanyakan dilakukan oleh pria yang telah 

berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun. Usia 15 (lima belas) tahun itu 

tuntutan hanya dilakukan berdasarkan pengaduan; tetapi bila usia 

perempuan yang menjadi obyek di bawah 12 (dua belas) tahun, penegak 

hukum segera dapat  bertindak walau pun tak ada pengaduan yang 

diajukan. Diantara kaum pedofilis itu, Guttmacher, ada yang melakukan 

karena mereka sedang memasuki suatu zaman yang disebut second 

childhood dan karena itu merasakan adanya kepuasan jika dia mengadakan 

kontak seksual dengan anak-anak. Pedofilis yang lain disebabkan 

kehilangan teman hidupnya dan tidak berhasrat kawin lagi, Kalangan ini 

penyaluran dicari pada kaum pedofilia. Terdapat pula diantara kaum 

pedofilis itu, mereka yang sadis dan brutal mengadakan kontak dengan 

anak-anak dengan kekerasan atau paksaan. Kebanyakan dari mereka, kata 

Guttmacher pula adalah penderita-penderita psikosis. Stastistik yang 

dikerjakan oleh Kepolisian Los Angeles, tercantum perbandingan antara 

dua jenis kejahatan seksual yang serius itu ialah antara pemerkosaan dan 

pedofilia. Perbandingan itu nampak usia rata-rata pemerkosa. Pemerkosa 

kebanyakan dilakukan pemuda yang berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) 

tahun, sedangkan pedofilia oleh orang-orang tua pria yang berusia 41 

(empat puluh satu) tahun (G.W. Bawengan,1991:158). 
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C. Pengaturan Pencabulan Dalam KUHP 

1. Pasal-Pasal dalam KUHP tentang Pencabulan 

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul di rumuskan 

dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang 

semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah: 

a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan, 

kesusilaan; 

b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang 

pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-

lain; 

c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin 

(homoseksual); 

d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk 

melakukan atau dilakukan perbuatan cabul; 

e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak 

tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan 

lain-lain; 

f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh 

anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan 

lain-lain; 

g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan; 
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2. Pasal Pencabulan Terhadap Anak 

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap 

anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 

294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP. 

Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi : 

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 

2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 

jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 

3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas 

tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan 

dengan orang lain.” 

Pasal 292 berbunyi 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun.” 
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Pasal 293 berbunyi 

1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 

barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari 

hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja 

menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui 

atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun. 

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 

3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 

adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.” 

Pasal 294 (1) berbunyi 

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak 

tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang 

belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya 

diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau 

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 7 tahun.” 

Pasal 295 ayat (1) dan (2) berbunyi 

(1) “Diancam : 

a) Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa 

yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau 
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di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa 

yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 

diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja 

menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan 

cabul dengannya. 

b) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa 

yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang 

selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang 

diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa 

dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai 

pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah.” 

 

3. Pasal Pencabulan Terhadap Orang Dewasa 

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang dewasa dalam 

KUHP dirumuskan dalam Pasal: 289, 292, 293 dan 296 KUHP. Yang 

semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah: 

a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan; 

b. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin 

(homoseksual); 
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c. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan; 

 

D. Pencabulan Terhadap Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak 

Beserta Perubahannya 

1. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan 

Pasal 82, yaitu: 

Pasal 81 : 

1) “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam 

puluh juta rupiah). 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 
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Pasal 82 : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 

juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- enam puluh juta 

rupiah.” 

 

2. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo. 

Pasal 76C Undang-undang Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. 

Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak 2014. 

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
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(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” 

Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. 

Dalam Undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku 

kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima 

belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) 

tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak 

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam 
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Undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan 

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 

pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif 

berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan 

paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan 

kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran 

perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem 

hukum baru yakni adanya hak restitusi (http://www.pn-

palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigmabaru-hukum-perlin 

dungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungananak). 

 

3. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku 

kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 

tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu juga 

mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku 
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kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik 

(chip elektronik) (http://nasional.kompas.com/). 

Materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pada intinya 

mengubah dua pasal, yaitu  

a) Pasal 81 yang menyebutkan:  

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain;  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 

orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1);  
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(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana 

karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D;  

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) 

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku 

dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun;  

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai 

pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;  

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia 

dan pemasangan chip;  

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan 

memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;  

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku 

Anak 
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b) Pasal 82 yang menyebutkan : 

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 

orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1);  

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana 

karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E;  

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 
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dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1);  

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana 

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;  

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa 

rehabilitasi dan pemasangan cip;  

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan 

memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;  

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.” 

Selain mengubah bunyi Pasal 81 dan 82 Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 juga menambahkan atau menyisipkan satu pasal yaitu Pasal 81A 

yang berbunyi :  

(1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) 

dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 

dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;  

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, 

sosial, dan kesehatan;  
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(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

Pidana pokok yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun 

(Pasal 81 ayat (5). Saat ini, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa 

tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum 

penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana 

pokok terdiri atas: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; 

pidana denda; dan pidana tutupan. Sampai saat ini penjatuhan pidana 

mati terhadap suatu tindak pidana masih menjadi pro dan kontra di 

masyarakat. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap 

penjatuhan pidana mati adalah bahwa penjatuhan pidana mati ini tidak 

dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan 

hakim yang menjatuhkan pidana mati itu berdasar atas kekeliruan atau 

keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. 

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau 

dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakekat sanksi, 

kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan 

penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan 
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negatif. Sanksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman (Ratih 

Lestarini, 2007). Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide 

untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas 

dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali. 

Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 

1 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu 

atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. 

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman 

identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan 

ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana 

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan 

pemasangan cip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku 

menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang 

akan datang. Pelaku juga aka dibantu dengan rehabilitas dengan tujuan 

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku 

kekerasaan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Pasal 7 Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman 

identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat 
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sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah 

menjalani masa tahanannya. 

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

merupakan terobasan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah 

ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman 

kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, 

Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, 

Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat. 

Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri 

kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks 

eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon 

testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan 

seksualnya. Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia 

anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron 

di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual 

bagi pelaku tindak kekerasan seksual. kebiri kimiawi menimbulkan efek 

negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui 

akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau 

osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi 

tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen 

dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan 
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mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual 

maupun kemampuan ereksi. 

Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan 

kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka 

yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah 

menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian chip nantinya bisa 

saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa 

memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku pedofil, maka ketika 

pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi 

sudah bisa bersiaga (http://news.detik.com/). 

Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikecualikan 

bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang 

menyatakan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 

ketentuan Undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). 
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