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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam  Putusan 

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

Terdakwa dinyatakan bersalah 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 unsur-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 terdakwa BM (Benny Mirtha), dan 

terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang 

dilakukannya sendiri (pertanggung jawaban pribadi) 

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk 

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan 

terdakwa BM (Benny Mirtha) dilakukan dengan cara ancaman 
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kekerasan terhadap korban (saksi 1) untuk mau disodomi oleh 

terdakwa dan apabila tidak dilakukan korban (saksi 1) dapat menjadi 

gila bahkan mati. Selanjutnya karena saksi 1 merasa takut mati, 

sehingga ia bersedia disodomi; 

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 dijatuhkan satu pidana. 

Tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan Benny Mirtha, 

dilakukan beberapa kali dan dilakukan kepada beberapa korban, 

sehingga tindakan Benny Mirtha tersebut dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana pencabulan anak secara perbarengan beberapa perbuatan 

yang diancam dengan pidana pokok sejenis yakni pidana penjara. 

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. 

a. Perppu No. 1 Tahun 2016 telah berlaku sejak di tandatangani 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. 
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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). 

 

B. Saran 

1. Dakwaan terhadap Benny mirtha di buat tanggal 12 Juli 2016 setelah 

Perppu berlaku oleh karenanya penuntut umum seharusnya menggunakan 

Perppu nomor 1 Tahun 2016 untuk dakwaannya.  

2. Sebagaimana diatur dalam Perppu nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan 

syarat penjatuhan pidana tambahan dan tindakan maka, terhadap terdakwa 

Benny mirtha selain menjatuhkan pidana pokok Hakim juga menjatuhkan 

pidana tambahan dan tindakan. 
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