
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang

mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan

kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada

umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk

menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit

untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan

akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.1

Kejahatan terhadap pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/

kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat

mengacam keselamatan anak-anak wanita ( misalnya : pemerkosaan,

perbuatan cabul ) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah

kedewasaan seksual lebih dini. Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas

sebagai medium eksperesi hubungan antara manusia yang sangat pribadi

sifatnya. Lebih dikenal hanya sebagai persoalaan biologis ataupun dorongan

psikologis semata yang bersifat alami, memberikan nikmat yag tertinggi dan

dimiliki setiap manusia, tanpa peduli kedudukan sosialnya. Tetapi tidak dapat

dipungkiri nafsu seksual ini pula yang dapat menjerumuskan manusia

1 Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,( Bandung : PT.
Refika Aditama, 2002 ), cet. ke-5, h. 15.



kedalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan,

penyodomian, dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan

kesusilaan.

Tindakan pencabulan misalnya, sebagai masalah hingga kini masih

merupakan suatu yang kontrovesial. Di masyarakat, setiap terjadi kasus

pencabulan di akui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang

beragam, terutama terkait dengan apakah suatu tidakan itu termasuk

pencabulan atau bukan dan lebih beragam lagi ketika ditanya latar belakang

tindakan tersebut.

Pencabulan bukan hanya termasuk tindak pidana kejahatan tetapi juga

merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fidik maupun mental, sebab

korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa

seumur hidup.

Dikalangan masyarakat tentang kejahatan kesusilaan digambarkan

bahwa pelaku dengan korban umumnya adalah wanita dan anak-anak, yang

terlabih dahulu didahului oleh suatu kontak.2 Kekerasan terhadap anak dalam

arti kekerasan dan penelantaran adalah : “semua bentuk perlakuan

menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual,

penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan

cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak,

kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang

2 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, ( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005 ), cet. ke-1, h. 5.



dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau

kekuasaan.

Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh hukum-hukum

atau peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan

mengatur perhubungan antara manusia. Hukum-hukum atau peraturan-

peraturan hidup itu memberi bagian-bagian perbuatan mana yang boleh

dijalankan dan mana perbuatan yang harus dihindarkan. Pada setiap manusia

mempinyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam

masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan

kerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keprluan

hidupnya. Sering pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga

yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang menganggu

kehidupan bersama.3

Disadari bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa

dampak positif adakala juga membawa ketegangan psikososial yang

disaksikan masyarkat, yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas yang

disertai dengan tindak kekerasan, penyalah gunaan obat-obatan, minuman

keras, pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, asusial, prositusi

dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi di dalam masyarakat. Gejala

budaya asing secara umum dapat dilihat pada adanya kecendrungan dari

kaum wanita ( remaja Puteri ) mengikuti perubahan budaya kebar- baratan

3 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta: Balai
Pustaka, 1989 ), cet. ke-3, h. 33.



untuk memakai pakaian ketat, baju transparan, memakai rok mini,

menggugakan busana belahan dada terbuka, memakai perhiasan mencolok,

semua itu  merupakan pemandangan yang cukup sering kita jumpai baik di

pasar-pasar tradisional, swalayan maupun tempat-tempat erotik tampaknya

semakin diterima oleh masyarakat sebagai tontonan atau hiburan.

Meskipun program pembangunan dalam bidang hukum telah di

usahakan sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya selalu saja

mendapatkan hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat

maupun dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu bentuk hambatan tersebut

adalah kurangnya kesadaran untuk memahami keberadaan hukum itu.

Sebagian yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur

kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya

dengan manusia, ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang

mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya.4

Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn mengatakan, ” bahwa

tujuan hukum adalah bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara

damai”.5 Selanjutnya Prof. Van Kan mengatakan, “bahwa bertujuan menjaga

kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak diganggu.6

Di dalam Islam hukum diberikan kepada sesorang yang melakukan

jarimah, bertujuan mendidik sesorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan

4 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1970 ),
cet. ke-1, h. 9.

5 C.S.T. Kansil, op. cit, h. 41-42.

6 Ibid, h. 44.



pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping

itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-

tindakan melawan hukum.7

Apabila terjadi kesengajaan atau pelanggaraan terhadap hukum dalam

kehidupan masyarakat dan pemerintahan maka harus dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Tentunya pelaksanaan

terhadap hal ini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang telah ditentukan

Undang-Undang.

Adapun penyelenggara peradilan dilakukan oleh suatu badan

kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat pada pasal 1 Undang-Uandang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pencasila”. Dan Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan: peradilan dilakukan

”DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”.8

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim adalah memutuskan

suatu perkara di pengadilan adalah merdeka dan tidak terikat oleh suatu

pihak. Walaupun demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sesuai dengan

7 Mhd. Cholis. Nasir, Fiqih Jinayat, ( Suska Perss, 2008 ), cet. ke-1, h. 119.
8 Jaenal Aripin, Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, ( Jakarta: Kecana,

2010 ), cet. ke-1, h. 188.



fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi dalam hal ini tidak dibenarkan

memutuskan perkara tanpa dasar atau alasan yang telah ditentukan oleh

Uandang-Uandang.

Sehubugan dengan ini pula, Pengadilan Negeri Bangkiang yang

merupakan sebuah lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan

perkara yang di ajukan kepadanya, telah banyak menyelesaikan kasus-kasus

baik dalam hal perdata maupun dalam hal tindak pidana. Salah satuya tindak

pidana asusila terhadap anak terhadap No. Perkara 301/Pid.B/2012/Pn. Bkn.

Pelaku tindak pidana asusila terhadap anak tersebut dilakukan oleh Karyono

pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi namun sekitar bulan Juni 2012

atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2012 atau setidak-

tidaknya pada  waktu lain dalam tahun 2012 bertempat tinggal di rumah

Terdakwa RT 006 RW 002 Desa Tapung Lestari Kec.Tapung Hilir Kab.

Kampar, telah melakukan asusila terhadap anak atau dengan sengaja

melakukan tipu muslihat, serangkian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh

terdakwa kepada Dewi Maria Ulfa alias Ulfa Binti Tri Agus Hariyanti yang

masih berumur 13 tahun 10 bulan dan belum pernah menikah. Terdakwa

mengajak Ulfha untuk masuk kerumah terdakwa selanjutnya Ulfa dibawa ke

dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa memberikan unag sebesar Rp.

20.000 dan terdakwa meminta korban untuk berbaring, kemudian terdakwa

menindih tubuh korban sambil mecium pipi dan merabah-raba payu dara



kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Jaksa

penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangkinag yang memriksa perkara

tersebut, telah memeriksa terdakwa Karyono dengan seksama dan menuntut

terdakwa denga undang-undang perlindunga anak nomor 23 tahun 2002.9

Dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan

pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dengan kurungan

menimal 3 tahu dan maksimal 15 tahun kurungan. Namum dalam kasus ini

majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana

asusila terhadap anak dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Dari gambaran di atas bahwa putusan hakim tersebut, menurut penulis

terkesan ringan, bila dibandingkan dengan hukuman yang ada tercantum

dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Kemudian

putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi pengaruh sosial

yang di akibatkan dari bahaya tindak pidana keasusialan.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif terhadap

hukuman kejahatan asusila terhadap anak selain diatur dalam KUHP juga di

atur di dalam Undang-undang perlindunagan anak tahun 2002 pada Bab XII

pasal 81 da pasal 82 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 81ayat (1) :”setiap orang yang dengan sengaja melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

9 Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bankinang  No. Perkara 301/Pid.B/PN.Bkn



dengannnya atau dengan orang lain, dipidana dengan piana penjara paling

lama 15 ( lima belas) tahun paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 9 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 81 ayat (2) :’’ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berlaku pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82: “setiap orang yang dengan sengaja melakukankekerasan,

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 paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 9 (tiga ratus juta

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam juta rupiah).10

Seterusnya dalam tinjauan hukum pidana Islam sesuai dengan firman

Allah dalam surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi :









10 Syaifullah, Undang-Undang Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak
( Padang Sumbar, 2008 ), cet. ke-1, h. 80.















Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” 11

Juga dalam ayat 30:













Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: " hendaklah

mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya

allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”12

Dalam surat an-Nisa’ Ayat 19 :

11 Depertemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahan, ( Bandung : PT Sygma Ekamedia
Arkanleema, 2009 ), Cet. ke-1, h. 350.

12 Ibid, h. 353.









Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai

wanita dengan jalan paksa”13

Hukum pidana Islam tidak menjadikan manusia terbagi kepada

beberapa kasta, terhadap hukumnya. Tindakan jahat orang kaya sama dengan

tindakan jahat orang miskin. Tindakan jahat terhadap penguasa sama dengan

tindak jahat terhadap orang biasa.

Karena hukum menjunjung tinggi keadilan, baik keadilan kehakiman

yang tidak memebedakan antara sesorang dengan orang lain, antara lain,

antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berbangsa tinggi

dengan orang rendahan, dan maupun keadilan yang mutlak yang tidak

membedakan antara musuh dan yang bukan musuh. Keadilan itu diwajibkan

penerapannya di dalam kehidupan kemasyarakatan. Sesuai dengan Firman

allah dalam surat al-Maidah ayat 8:













13 Ibid, h. 80.









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.14

Di samping alasan di atas, penulis sebagai putra daerah Kabupaten

Kampar merasa terpanggil untuk memeberikan masukan atau saran-saran

kepada aparat penegak hukum terutama hakim-hakim yang bertugas di

Pengadilan Negeri Bangkinang melalui karya ilmia ini.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik

untuk meneliti dengan judul sebagai berikut: “PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI BANGKINANG TENTANG KASUS KEJAHATAN ASUSILA

PASAL 81 DAN PASAL 82 NO. 23 TAHUN 2002 UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ISLAM (PERKARA NO. 301/Pid.B/PN.Bkn )”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan

permaslahan dalam penelitian ini adalah:

14 Ibid, h. 108.



1. Bagaimana penerapan pasal 81 dan pasal 82 tahun 2002 tentang

perlindungan anak terhadap putusan Perkara NO. 301/Pid.B/PN.Bkn ?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan

Negeri Bangkinang tentang kasus asusila terhadap anak NO.

301/Pid.B/PN.Bkn ?

C. Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih

terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang kasus

asusila terhadap anak pada No. 301/Pid.B/PN.Bkn.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui secara dekat bagaimana pemberlakuan Hukum

pidana yang diberikan Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap

kejahatan asusila.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam

terhadap persoalan asusila terhadap anak dengan Perkara NO.

301/Pid.B/PN.Bkn.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Untuk melengkapi sebagai syarat penulis guna memperoleh gelar

Hukum Syari’ah Islam ( S.Sy ).



b. Untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang hukum,

khususnya mengenai perkara sidang pengadilan.

c. Sebagai bahan imformasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak

yang berminat untuk melaksakan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian.

1. Janis Penelitian.

Penelitian ini adalah library research, atau study dokumen karena

yang diteliti adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, ungkapan, norma

atau aturan-aturan dari fonemena yang diteliti, berkas dokumen putusan

Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap asusila terhadap anak.

2. Sumber Data.

Pada penelitian hukum normatifve yang diteliti hanya bahan

pustaka atau data sekunder, di mana melakukan analisis yuridis terhadap

putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau

mempunyai hubungan langsung dengan masalalah yang diteliti yaitu

putusaan NO. 301/Pid.B/PN.Bkn serta dari orang-orang yang

bersangkutan dalam kasus ini melalui wawancara dan dokumentasi.



2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- Undang-Undang Perlindungan Anak.

- Kitab undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP ).

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

- Buku-buku bacaan yang lainnya.

3. Bahan hukum teriter, yatitu bahan yang memeberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder,

yaitu: kamus-kamus.

3. Analisa Data.

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data menggunakan metode

induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data khusus yang ada hubungan

dengan penelitian, di analisa dengan cermat, kemudian data tersebut di

ambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan

ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari

beberapa pasal yang kesemuan yaitu merupakan  satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.
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