
 
 

 
 

BAB 1 

  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Maraknya kejahatan terhadap anak, yang dilakukan oleh orang-orang 

tertentu, menjadikan hal tersebut sebagai ancaman terhadap tumbuh kembang 

anak dan masa depan anak. Salah satunya seperti tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kejadian buruk yang tidak 

seharusnya terjadi terhadap anak.  

Berbicara mengenai persetubuhan terhadap anak, yaitu kejahatan asusila 

yang menjadikan anak sebagai korban seksual, terlepas dari kejahatan-

kejahatan terhadap anak, seperti pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan, 

kekerasan seksual, anak patut mendapatkan perlindungan hukum untuk 

kelangsungan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan amanah UUD. 

Hak asasi anak diperlakukan  berbeda dari orang dewasa tersebut, karena 

anak sejak masih di dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang 

sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri 

dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, 

pengetahuan, agama dan ketrampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa 

ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran, maupun kesejahteraannya.
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Berdasarkan pengertian anak dalam undang-undang, anak adalah, setiap 

orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku 

terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 convention on 

the Rights of the Child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 

butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 tahun 

2014 Tentang perubahan perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak). 

Berbicara mengenai anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, 

dan mengenai hak-hak anak, serta kewajiban si anak dalam menjalankan 

kehidupannya anak harus mendapatkan pendidikan, pealayanan kesehatan, 

dilindungi dari tindak diskriminasi, kekerasan seksual dan peleceahan terhadap 

anak. Oleh karena itu para penegak hukum harus lebih efisien dalam menindak 

tegas pelaku kekerasan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap anak, 

agar anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan tuntutan peraturan 

perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.  

Berdasarkan pada pembahasan tentang anak yang menajadi korban, 

seksual, diskriminasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk 

kejahatan terhadap anak pelakunya tidak lain adalah anak juga. Meskipun anak-

anak akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh anak itu adalah perbuatan yang 

melawan hukum, pelaku yang masih anak-anak adalah anak nakal yang 
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melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 

terlarang bagi anak menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak).
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Persetubuhan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D sebagaimana dimaksud 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. Berdasarkan Pasal tersebut pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak dapat menerima hukuman yang sesuai dengan aturan. 

Menyangkut dengan kejahatan persetubuhan  terhadap anak, Penulis 

menganalisis satu putusan di Pengadilan Negeri Ternate tenatang persetubuhan 

terhadap anak oleh anak. Menyangkut dengan analisis putusan yaitu 

menganalisa putusan Hakim yang sudah diputus untuk menilai apakah putusan 

yang ditetapkan oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

sesuai perbuatan yang dilakukan ataukah tidak.  

Putusan yang dibahas oleh penulis di dalam Proposal ini adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tentang 

Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan ini 
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korban berusia 14 (empat) belas tahun dan pelaku berusia 17 (tujuh) belas 

tahun, persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini sudah 

berulang kali, Awalnya Anak pelaku menemui saksi anak korban dan 

mengajaknya untuk pergi ke rumah orang tua anak pelaku. Sesampainya di 

rumah tersebut, anak pelaku langsung mengajak saksi anak korban untuk masuk 

ke dalam kamar. Kemudian keduanya berbaring di atas tempat tidur sambil 

bercerita selama beberapa menit. Tidak lama kemudian anak pelaku mengajak 

saksi anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan 

“boleh kita minta ngana pe harga diri?”, namun anak saksi korban hanya diam 

dan anak pelaku kemudian berkata “kalau ngana tar kasi tong putus”, setelah 

mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi anak korban mau menuruti ajakan 

anak pelaku tersebut.  

Setelah itu anak pelaku mulai mencium bibir, pipi, dan sambil meremas 

payudara saksi anak korban dan melepaskan celana luar, celana dalam dan kaos 

saksi anak korban hingga dalam keadaan telanjang. Anak pelaku lalu 

melepaskan celana luar dan celana dalamnya lalu memasukkan batang 

kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban sambil 

mengoyangkan pantatnya naik turun sambil saksi anak korban bertanya kepada 

anak pelaku “ngana subiking kita bagini ngana siap bertanggung jawab?”, lalu 

anak pelaku menjawab “sampai kita biking bagini berarti kita siap untuk 

bertanggung jawab”. Beberapa menit kemudian saksi anak korban merasakan 

ada cairan yang tumpah di dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban. 



 
 

 
 

Kemudian pada pada tanggal 25 bulan januari 2020, Anak pelaku 

menjemput saksi Anak korban di rumah orang tuanya dan membawanya ke 

rumah orang tua dari Anak pelaku dan menyuruh saksi Anak korban untuk 

masuk ke dalam kamar Anak pelaku, sembari menyediakan makanan dan 

minuman di dalam kamarnya agar saksi Anak korban tidak lagi keluar kamar.  

Keesokan harinya tepatnya di hari minggu tanggal 26 bulan januari 2020, 

anak pelaku melakukan persetubuhan lagi dengan saksi Anak korban, setelah 

itu anak pelaku berhenti sejenak dan kemudian anak pelaku berbaring 

disamping saksi anak korban sambil bercerita. Beberapa menit kemudian anak 

pelaku melakukan persetubuhan kembali dengan cara yang sama terhadap saksi 

anak korbandan dalam 1 (satu) hari tersebut anak pelaku melakukan 

persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak ±3(tiga) kali berturut-turut.  

Berdasarkan perbuatannya, Anak pelaku di tuntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum, dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak di Jo kan 

dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur 

tentang perbuatan berlanjut. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 

menggunakan Alternatif ketiga, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

berdasarkan tuntutan tersebut hakim Pengadilan Negeri Ternate yang 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan pidana hukuman 

terhadap anak pelaku 2 (dua) tahun, sedangkan di dalam ketentuan pidana Pasal 

81 ayat (1) minimal hukumannya adalah 5 (lima) tahun dan maksimal 

hukumannya adalah 15 (lima) belas tahun. 



 
 

 
 

Menurut penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 

6/Pid.Sus/Anak/2020/PN Tte Tentang Persetubuhan Terhadap Anak yang 

dilakukan oleh Anak menjadi masalah oleh karena itu Penulis tidak sependapat 

dengan Putusan Hakim yang menjatuhi hukuman terhadap pelaku tidak sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun pelaku masih 

tergolong anak yang berusia 17 (tujuh) belas tahun, hukum yang mengatur 

tentang undang-undang perlindungan anak, dalam Pasal 81 ada unsur “setiap 

orang”, kata setiap orang tersebut berlaku juga pada anak pelaku ini, karena ia 

yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga 

Hakim harus berpikir jernih sebelum akhirnya menjatuhkan putusan terhadap 

perkara seperti ini. 

Karena menurut peraturan yang berlaku sampai sekarang, sistem 

pertanggungjawaban anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau 

tidaknya bertanggung jawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu 

bertanggung jawab dan dapat dituntut. Namun demikian harus difahami bahwa 

terhadap anak yang dianggap mampu bertanggung jawab, masih tetap diadakan 

kemungkinan untuk tidak dipidana.
3
 

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka 

Penulis ingin mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul, 

                                                             
3
 SR Sianturi, 1986 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya (Penerbit, Alumni 

Ahaem-Petehaem, Jakarta) hlm. 265 



 
 

 
 

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN 

Tte Tentang Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Anak, Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan tuntutan JPU terhadap 

perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh 

peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kesesuaian putusan hakim dengan tuntutan JPU terhadap perkara Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte 

2. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat:  

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan 

ilmu hukum khususnya Hukum Pidana. 



 
 

 
 

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana 

edukasi bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan Analisis putusan 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte. 

 


