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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Mengenai proses pemeriksaan sidang terhadap Terdakwa BM (Benny 

Mirtha) dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan sesama 

jenis secara berlanjut dapat dilakukan penelitian, pembahasan dan penelaahan 

sebagai berikut: 

1. Duduk Perkara 

Pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 11.00, bertempat 

di kamar kost terdakwa di daerah Kabupaten Banyumas, terdakwa sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal 

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan 

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis. 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari 

Poliklinik Urkes Polres Banyumas, Nomor : R/xx/IV/2016/Urkes, yang 

dilakukan oleh Dokter Kristiana Hartati, bahwa pada korban (saksi 1) 

didapatkan hasil pemeriksaan/kesimpulan, yaitu “Dari pemeriksaan fisik 

yang dilakukan terhadap anak laki-laki tersebut ditemukan luka lecet pada 

dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda Hyperhemi pada 

dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1 dan pada jam 5 sampai jam 

7 dan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul”. 

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



 
 

44 

Bahwa setelah ditanya oleh petugas kepolisian  lalu terdakwa 

mengakui bahwa terdakwa tidak hanya mencabuli korban sekali saja tetapi 

tiga kali yakni pada awal perkenalan terdakwa dengan korban yaitu pada 

Sabtu tanggal 2 April 2016 pukul 10.00 dan hari selanjutnya pada Minggu 

tanggal 3 April 2016 pukul 13.00 dan pada hari senin 4 April 2016 pukul 

12.00 dimana ketiga peristiwa tersebut dilakukan terdakwa didalam kamar 

kostnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Bahwa 

perbuatan terdakwa melakukan pencabulan sesama jenis/sodomi terhadap 

anak dibawah umur selain dengan saksi korban 1, juga dilakukannya 

terhadap saksi korban 7, saksi korban 5, saksi korban 4, saksi korban 6 dan 

saksi korban 8 yang seluruhnya adalah anak di bawah umur. Sedangkan 

saksi 2 dan saksi 3 sebagai saksi testimonium de auditu yakni saksi yang 

tidak melihat atau mendengar secara langsung tindak kejadian perkara 

melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak 

langsung. 

2. Dakwaan Penuntut Umum 

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang 

disusun secara alternatif, yaitu sebagai berikut: 

1) Dakwaan Pertama 

Pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 11.00, 

bertempat di kamar kost terdakwa di daerah Kabupaten Banyumas, 

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
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kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan 

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 

yang sejenis. 

Atas perbuatan tersebut, Benny Mirtha di dakwa telah 

melanggar 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. Dengan 

ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) 

tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar) 

ATAU 

2) Dakwaan Kedua 

Pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekitar pukul 11.00, 

bertempat di kamar kost terdakwa di daerah Kabupaten Banyumas, 

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan 

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 

yang sejenis. 
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Atas perbuatan tersebut, Benny Mirtha didakwa telah melanggar 

Pasal 292 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dengan ancaman pidana paling 

lama 5 (lima) tahun ditambah 1/3 (sepertiga). 

3. Putusan Pengadilan 

a. Dasar Pertimbangan 

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum 

dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan berlakunya 

asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis maka Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur 

mengenai pencabulan anak mengesampingkan  KUHP yang juga 

didalamnya mengatur tentang pencabulan anak. Sehingga dalam hal ini 

dakwaan yang digunakan adalah dakwaan pertama yakni terdakwa 

melanggar 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, yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1) Setiap Orang; 

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini 

ditujukan kepada orang perorangan atau siapa saja yang dapat 

menjadi subyek hukum (Dader) dari tindak pidana, hal ini sesuai 

sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan 

oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini Benny 

Mirtha, dan terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap 

perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi); 
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Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah 

membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam 

dakwaan penuntut umum, sehingga orang yang dimaksud dalam 

perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut di atas, 

sehingga tidak salah orang (error in personal); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang 

dimaksud setiap orang adalah terdakwa BM (Benny Mirtha), 

dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi. 

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul. 

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa 

elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih 

elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat 

dinyatakan unsur ini terpenuhi; 

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan 

terungkap bahwa terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan 

oleh karena telah melakukan pencabulan (yang dilakukan secara 

sodomi) terhadap korban yakni saksi 1 dan beberapa orang anak 

diantaranya saksi 7, saksi 5, saksi 4, saksi 6 dan saksi 8; 

Menimbang, bahwa pada awalnya korban (saksi 1) dan para 

saksi korban lainnya diajari gerakan beladiri silat oleh terdakwa, 

lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, 
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bertempat dikamar kost terdakwa di  Kabupaten banyumas. 

Terdakwa membujuk korban dengan janji diberi ilmu tenaga dalam 

namun dengan cara disodomi oleh terdakwa dan apabila tidak 

dilakukan korban dapat menjadi gila bahkan mati. Selanjutnya 

karena korban merasa takut mati, sehingga ia bersedia disodomi; 

Menimbang, bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut 

korban merasa kesakitan dan merasa takut serta terancam, hal ini 

sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 

R/xx/IV/2016/Urkes, yang dilakukan oleh Dokter Kristiana Hartati 

dari Poliklinik Urkes Polres Banyumas, bahwa pada korban  

didapatkan hasil pemeriksaan/kesimpulan, yaitu “Dari pemeriksaan 

fisik yang dilakukan terhadap anak laki-laki tersebut ditemukan luka 

lecet pada dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda 

Hyperhemi pada dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1 dan 

pada jam 5 sampai jam 7 dan luka tersebut diakibatkan kekerasan 

benda tumpul”; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); 

Menimbang, bahwa korban sebagaimana kutipan Akta 

Kelahiran Nomor xx/2002 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas diketahui masih 

berusia 14 tahun sehingga masih tergolong anak; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul 

adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

kenikmatan seksual sekaligus menggangu kehormatan kesusilaan 

(buku kejahatan seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual). 

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan 

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya 

itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan cabul adalah keji 

dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan 

terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi 

sebagaimana melakukan  kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 

3) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 

sejenis 

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis 

Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah 

Majelis pertimbangkan pada unsur kedua diatas, yaitu berdasarkan 

perbuatan yang telah terdakwa lakukan. 
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Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat 

(1) KUHP (concursus realis) tersebut diatas, dapat diartikan bahwa 

Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan 

(beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa 

menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun 

dalam beberapa contoh concursus realis yang ada di Mahkamah 

Agung Belanda adalah 2 (dua) jenis tindak pidana yang berbeda, 

misalnya dalam arrest hoge raad 27 Juni 1932 dan 1659 mengenai 

“penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban 

umum” selain itu mengenai unsur “yang diancam dengan pidana 

pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan 

(hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda dan pidana tutupan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 

telah jelas diuraikan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa 

terhadap korban (saksi 1) dilakukan pada hari sabtu tanggal 2 April 

2016 pukul 10.00 dan hari selanjutnya pada minggu tanggal 3 April 

2016 pukul 13.00 dan pada hari senin 4 April 2016 pukul 12.00 

dimana ketiga peristiwa tersebut dilakukan terdakwa didalam kamar 

kostnya di wilayah hukum Pengadilan Banyumas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan 

terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan 
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sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan 

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan demikian 

unsur ini telah terpenuhi. 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 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 telah terpenuhi, maka 

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan alternatif ke satu. 

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai 

alasan pembenar  dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa perlu Majelis mempertimbangkan hal yang 

memberatkan dan hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa 

tersebut: 
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Hal-hal yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa telah menyalahi fitrah manusia yang diciptakan 

berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan, bahkan dalam 

ajaran islam, perbuatan terdakwa dikatakan sebagai perbuatan yang 

kotor lagi keji; 

- Perbuatan terdakwa merusak perkembangan psikis anak dan 

berpotensi menurunkan kelainan seksual serupa bagi para 

korbannya; 

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban yang 

notabenya masih tergolong anak; 

- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang 

serupa; 

Hal-hal yang meringankan: 

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang semua 

perbuatannya. 

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 

Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu No.1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Diterbitkan Perppu tersebut karena 

pemerintah memandang adanya kegentingan yang diakibatkan 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat 

secara signifikan. Kejahatan seksual terhadap anak sudah dipandang 

sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini telah mengancam dan 

membahayakan jiwa anak-anak korban kejahatan tersebut, telah 
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merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta telah 

menngganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban 

dalam masyarakat. 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) Perppu 

No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “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, selain itu dalam ayat (4) juga disebutkan “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 dan/atau 

korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)”, hal ini didasari kenyataan 

bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai 

kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bersifat mengancam dan 

membahayakan jiwa anak, dan oleh karena tergolong kejahatan luar 

biasa (extraordinary crime) maka penanganannya pun dengan metode 

yang luar biasa pula. Untuk itu ruang lingkup Perppu No.1 Tahun 2016 

memiliki esensi yuridis untuk mengatur pemberatan pidana, ketentuan 

pidana tambahan dan tindakan lain berupa sanksi hukum bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu. Secara 

substansial konsiderans Perppu No.1 Tahun 2016 mengandung makna 

bahwa Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak 
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anak yang merupakan bagian dari warga negara atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, serta tiap anak berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum 

dalam konstitusi. Kedua, kekerasan seksual terhadap anak semakin 

meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan 

jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, 

serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Dan ketiga, bahwa sanksi pidana yang 

dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum 

memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara 

komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, karena 

lahirnya Perppu ini telah dilandasi pertimbangan yuridis, filosofis dan 

sosiologis yang matang. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, 

serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan 

merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan 

untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan 

menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat 

yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota 

masyarakat lainnya, maka majelis hakim memandang adil dan patut 

apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan 

dalam amar putusan ini. 
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b. Amar Putusan 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya 

hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

MENGADILI 

1) Menyatakan terdakwa BM telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan 

cabul beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 

satu. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda 

sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5) Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua, pada bagian dada 

bertuliskan BLACK HEAD; 

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam; 

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru bertuliskan CAIR 

DAN. 
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Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi 1 

- .1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam plisir silver; 

Dimusnahkan. 

6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis tanggal 29 

September 2016 oleh Sunarti, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Tri 

Wahyudi, S.H. dan Hernawan, S.H., masing-masing selaku Hakim 

Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 

dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang 

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Suparman, Panitera 

Pengganti dan dihadiri Agus Darmawijaya, S.H. Penuntut Umum dan 

terdakwa beserta penasehat hukumnya. 

 

B. Pembahasan 

1.   Penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam  Putusan 

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

Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu 

usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam 

masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan 

pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. 

Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah 
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serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar 

falsafah dan pandangan hidup bangsa kita, sudah barang tentu penegakan 

hukum tidak akan mencapai sasarannya. 

Dalam hukum pidana dikenal istilah tindak pidana. Tindak pidana 

itu sendiri 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 

sertafeit 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 telah merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 

oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan 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 : 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus 

terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh 
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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). 

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 hokum 

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). 

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 kenyataan tindak pidana itu 

dirumuskan 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 (Moeljatno, 1987: 63). 
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Sedangkan unsur-unsur tindak dari sudut Undang-undang dapat 

dilihat  dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, yang 

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. 

Tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan Benny Mirtha 

termasuk jenis tindak pidana, yaitu: 

a. Tindak pidana formil  

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang, misalanya mengenai Pasal 362 

KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian. 
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b. Tindak pidana commisionis. 

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. 

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 bukan aduan  

Definisi mengenai tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana 

yang penuntutannya selalu dapat dilaksanakan walaupun tidak ada 

pengaduan dari korban. 

e. Delik umum  

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun 

(setiap orang), yakni orang perseorangan atau korporasi. 

Hal ini berarti setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan 

maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan ysng diancam 
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dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Dikecualikan bagi setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan 

perbuatannya yakni orang yang yang tak mampu bertanggung jawab 

Pasal 44 KUHP, bahwa orang tidak dapat dimintai pertanggung 

jawaban atas perbuatan pidana dikarenakan jiwanya cacat atau 

terganggu karena penyakit. 

Tindak pidana pencabulan anak biasa dilakukan dengan ancaman 

kekerasan, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau 

penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pencabulan sendiri 

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 sendiri 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).” 

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

asumsinya 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 
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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. 

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 dia tidak 

sepenuhnya memahami, tidak dapat memberikan izin, atau anak tersebut 

belum saatnya mengalami kegiatan seksual, atau yang lain yang 

melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat (Dustin K. Macdonald, 

2016: 1). 
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Sedangkan anak sendiri 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.” 

Bahwa korban (saksi 1) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran 

Nomor xx/2002 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas diketahui masih berusia 14 tahun 

sehingga masih tergolong anak. 

Dalam hal gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa 

perbuatan diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursus realis), 

tanpa menyebutkan bahwa tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. 

Meskipun dalam beberapa contoh concursus realis yang ada di Mahkamah 

Agung Belanda adalah 2 (dua) jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya 

dalam arrest hoge raad 27 Juni 1932 dan 1659 mengenai “penganiayaan 

terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum” selain itu 

mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya 

adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok 

yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana 

tutupan maka hanya dijatuhkan satu pidana. 

Dalam hal kasus yang dilakukan Benny Mirtha yakni tindak pidana 

pencabulan anak dilakukan secara perbarengan yang mana tindakan 

tersebut dilakukan beberapa kali dan dilakukan kepada beberapa korban, 

sehingga tindakan Benny Mirtha tersebut dapat dikategorikan sebagai 
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tindak pidana pencabulan anak secara perbarengan beberapa perbuatan 

yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni 

pidana penjara. 

Benny Mirtha didakwa secara alternatif melanggar 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, yaitu Setiap orang 

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, Jo 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 Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Jo Dalam hal perbarengan beberapa 

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-

sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan 

pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkann satu pidana. Atau Pasal 292 

Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu Orang yang cukup umur, yang 

melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang 

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Jo Dalam hal 

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan 

yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang 

diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkann satu 

pidana. 
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Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Majelis Hakim yang 

diketuai oleh Sunarti, S.H., mengadili dalam amar putusan yang pertama 

menyatakan Benny Mirtha (terdakwa BM) telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak 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, dengan unsur sebagai 

berikut: 

a. Setiap orang 

Bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan 

kepada orang perorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subyek 

hukum (Dader) dari tindak pidana, hal ini sesuai sebagaimana dari 

fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh penuntut umum 

sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah BM, dan terdakwa tersebut 

mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya 

sendiri (pertanggungjawaban pribadi). 

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa elemen yang 

bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari 

unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini 

terpenuhi. 
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Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa 

terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh karena telah 

melakukan pencabulan (yang dilakukan secara sodomi) terhadap saksi 

korban yakni saksi 1 dan beberapa orang anak diantaranya saksi 7, 

saksi 5, saksi 4, saksi 6 dan saksi 8. 

Bahwa pada awalnya korban (saksi 1) dan para saksi korban 

lainnya diajari gerakan beladiri silat oleh terdakwa, lalu pada hari 

Sabtu tanggal 2 April 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat 

dikamar kost terdakwa di  daerah kabupaten banyumas. Terdakwa 

membujuk korban (saksi 1) dengan janji diberi ilmu tenaga dalam 

namun dengan cara disodomi oleh terdakwa dan apabila tidak 

dilakukan korban (saksi 1) dapat menjadi gila bahkan mati. 

Selanjutnya karena korban (saksi 1) merasa takut mati, sehingga ia 

bersedia disodomi; 

Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut korban (saksi 1) 

merasa kesakitan dan merasa takut serta terancam, hal ini sebagaimana 

hasil Visum Et Repertum Nomor : R/xx/IV/2016/Urkes, yang 

dilakukan oleh Dokter Kristiana Hartati dari Poliklinik Urkes Polres 

Banyumas, bahwa pada korban (saksi 1) didapatkan hasil 

pemeriksaan/kesimpulan, yaitu “Dari pemeriksaan fisik yang 

dilakukan terhadap anak laki-laki tersebut ditemukan luka lecet pada 

dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda Hyperhemi 

pada dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1 dan pada jam 5 

sampai jam 7 dan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul”; 
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Bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak); 

Bahwa korban (saksi 1) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran 

Nomor xx/2002 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas diketahui masih berusia 

14 tahun sehingga masih tergolong anak; 

Bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua 

perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual 

sekaligus menggangu kehormatan kesusilaan (buku kejahatan seks dan 

aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual). R. Soesilo menjelaskan 

bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, 

tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan); 

c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka 

hanya dijatuhkann satu pidana. 

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah jelas 

diuraikan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap 

korban saksi 1 dilakukan pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 pukul 
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10.00 dan hari selanjutnya pada minggu tanggal 3 April 2016 pukul 

13.00 dan pada hari senin 4 April 2016 pukul 12.00 dimana ketiga 

peristiwa tersebut dilakukan terdakwa didalam kamar kostnya di 

wilayah hukum Pengadilan Banyumas. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut 

diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa tersebut adalah 

perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbarengan beberapa 

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 

sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana 

pokok yang sejenis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 

Dan dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan 

pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Dengan demikian penerapan hukum tindak pidana pencabulan 

terhadap anak dalam  Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms. telah 

sesuai dengan 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 

2. 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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Salah satu tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat, 

khususnya tindak pidana dengan anak sebagai korban adalah kekerasan 

seksual terhadap anak. Tercatat 5.769 anak di Indonesia telah menjadi 

korban kekerasan seksual, data ini didapatkan dari laporan yang ada di 

kepolisisan 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. 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. 

Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga 

disebut dengan phedofilia, dapat digolongkan ke dalam lima kategori 

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

dap-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 mereka beralih kepada anak-anak mereka 

sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya. 
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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 di atas. 

Kejahatam seksual yang dilakukan Terdakwa BM (Benny Mirtha) 

dapat dikategorikan sebagai pelaku pedofilia. Pedofilia sendiri 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. 

Mulai tahun 2010 Indonesia sudah masuk ke dalam peta tujuan 

kaum pedofil dunia. Anak-anak di bawah umur berada dalam posisi yang 

sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan mereka berada pada 

garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka 

(https://ilmiah tesis.wordpress.com/2009/04/08/tinjauan-yuridis-terhadap-

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

Meningkatnya tindak pidana pencabulan anak dari tahun ke tahun 

membuat pemerintah terus melakukan upaya agar dapat menanggulangi 

tindak pidana pencabulan anak, upaya tersebut dapat kita lihat dari 
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pembaharuan-pembaharuan peraturan hukum seperti Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjadi Lex 

Spesialis Derogat Legi Generalis bagi KUHP dalam hal mengatur pasal 

pencabulan anak. Kemudian dibuat kembali pembaharuannya yaitu 

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menambah 

pidana bagi pelaku pencabulan anak.  

Oleh karena kejahatan/ pencabulan anak telah meningkat statusnya 

menjadi extraordinary crime (kejahatan yang luar biasa) dan 

meningkatnya kasus pencabulan anak tiga tahun belakangan ini menjadi 

sebab Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Perppu 1 Tahun 2016). 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 kepada publik, 

kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik) 

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

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, dengan dasar pertimbangan: 
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a. Perppu No. 1 Tahun 2016 telah berlaku sejak ditandantangani oleh 

presiden  yakni pada tanggal 25 Mei 2016, sedangkan putusan hakim 

dijatuhkan pada tanggal 29 september 2016 dan dakwaan penuntut 

umum dilakukan pada tanggal 12 Juli 2016 Sehingga majelis hakim 

meyakini Perppu No 1 Tahun 2016 telah dapat digunakan sebagai 

pemberatan atas pidana yang dilakukan terdakwa BM 

b. Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang 

serupa. 

c. Korban lebih dari satu orang. 

d. Kejahatan pencabulan anak telah meningkat statusnya menjadi 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime). 

e. Memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan anak 

merupakan langkah yang baik untuk menanggulangi kejahatan 

pencabulan anak (memberikan efek jera). 
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