
BAB III

KEJAHATAN ASUSILA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Kata  susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata

tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan

moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent

diterjemahkan dengan kepatutan.1 Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk

melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat ( rasa

keasusilaan termasuk di dalamnya ).2

Di dalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang

melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercela

yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu

perbuatan tetang susila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat

ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian

adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam

hal berhubungan dengan masalah seksual.3

Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan

perbuatan cabul, Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan

1 Marpaung  Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, ( Jakarta
: Sinar Grafika, 2008 ), cet. ke-3, h. 2.

2 Adam Chazawi, op.cit. h. 1.
3 Ibid



aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria

maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian

pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan

sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji

sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila,

bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi,

memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau

perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya.4 Defenisi yang

di ungkapkan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang

dilakukan oleh orang yang berdasarka nafsu kelaminnya, di mana langsung

atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat

dipidana.

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul

yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan ( kesopanan ) atau

perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.5

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa keasusilaan adalah

suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerat berhubungan

dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyrakat yang dapat

menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

4 Moeljetno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), ( Jakarta : Bumi Aksara,
2003 ), cet. ke-6, h. 106.

5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal, ( Bogor : Politeia , 1996 ), cet. ke-5, h. 212.



dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap keasusilaan ini tidak

terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah samapi pada anak-

anak di bawah umur.

Di dalam Undang-Undang No.23 Tentang Perlindungan Anak Tahun

2002 mendefinisikan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang

maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

yang seutuhnya.6 Dalam pandangan islam, anak juga dipandang sebagai

amanah tuhan yang maha esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai

amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan,

perawatan, bimbingan, dan pendidikan.7

Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak

maupun wanita, kususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban

pelepasan nafsu unutk memenuhi kebutuhan seks. Pemerkosaan, tidak harus

dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui sutau hubungan harmonis

yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi

manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya

berlindung dibalik slogam “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan ini pula

yang menjadi alat efektif untuk menipis segala resiko yang muncul atas relasi

seksual yang terjadi.8

6 Undang-Undang Perlindungan Anak, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012 ), cet. ke-6, h. 1.
7 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 ), cet.

ke-2, h. 24.
8 Bagug Suyatno, Masalah Sosial Anak, ( Jakarta : Kencana, 2010 ), cet. ke-2, h. 259.



Menurut Wahyuni ( 1997 ), ada beberapa tahap yang patut diwaspadai

proses menuju perkosaan, yaitu :

1. Ajakan pergi jalan-jalan dengan bergendengan tangan.

2. Ajakan pergi naik sepeda motor dengan tangan dililitkan di pinggang.

3. Ajakan nonton film dan berkesempatan melakukan rabaan dan ciuman.

4. Ajakan pergi ke tempat rekreasi dan mungkin penginapan yang dilanjutkan

dengan persetubuhan.

5. Bila terjadi kehamilan, laki-laki yang bersangkutan melarikan diri dan tidak

bertanggung jawab.9

Dari urian di atas juga terjadi pada anak-anak yang menjadi korban

pencabulan yang di iming-imingkan dengan pemberian seperti uang,

kekuasaan, dan tipu muslihat, sehingga mereka melakukan tindakan yang

dapat merugikan diri mereka.

1. Pengertian Anak

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-

undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

a. Pengertian anak menurut KUHP.

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai

16 ( enem belas ) tahun.

b. Pengertian anak menurut hukum perdata.

9 Ibid



Pasal 330 KUHP perdata merumuskan, orang yang belum dewasa adalah

mereka yang belum mencapai umur 21 ( dua pulu stu ) tahun dan tidak

lebih dahulu kawin.

c. Pengertian anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

anak terdapat dalam pasal I ayat ( 1 ).

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ( delapan belas ) tahun

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Jenis-Jenis Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Jenis kejahatan asusila terhadap anak dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana diantaranya :

Pasal 285 KIHP dirumuskan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar penikahan, diancam

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun”.

Dari rumusan pasal di atas, penulis mengnggap bahwa persetubuhan

yang lebih tepat dinamakan dengan pemerkosaan.

Selanjutnya pasal yang mengatur maslah persetubuhan adalah pasal 286

KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa yang bersetubuh dengan seseorang wanita di luar

pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan



pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun”.

Tentang keadaan korban yang tidak berdaya ini, bukanlah merupakan

akibat dari perbuatan pelaku, tapi korban tidak berdaya akibat perbuatannya

sendiri, misalkan mabuk karena muniman keras. Jika korban tidak berdaya

karena perbuatan pelaku, lalu menyetubuhinya maka perbuatan tersebut

masuk kedalam bentuk pemerkosaan, karena membuat pingsan atau tidak

berdaya oleh KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal berikutnya adalah pasal 287

( 1 ) “Barang siapa bersetubuh dengan sesorang perempuan di luar

perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga

bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak

jelas, bahwa ia belum waktunya kawin, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun”.10

Dalam pasal ini yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum

berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak pernah hubungan

pernikahan.

B. Unsur-Unsur Asusila Pencabulan Terhadap Anak

Dalam hukum posotif terdapat beberapa unsur kesusilaan pencabaulan

terhadap anak yang terdapat dalam pasal 287 KUHP yang dijadikan sebagai

landasan dasar hukum pada kasus kesusilan tersebut, yaitu :

10 Moeljetno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ),op. cit, h. 105.



a. Unsur-unsur subjektif, yang dimaksud syarat subjektif adalah syarat-

syarat yang harus tepenuhi dalam pasal 287 KUHP, yaitu :

1. Yang ia ketahui.

2. Yang sepantasnya harus ia ketahui.

b. Unsur-unsur objektif, yang dimaksud syarat objektif adalah syarat-syarat

yang harus terpenuhi dalam pasal 287 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa.

2. mengadakan hubungan kelamin di laur pernikahan.

3. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum

dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287

ayat ( 1 ) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan

pria, yang apabila memenuhi unsur dari tindak pidana yang di atur dalam

pasal 287 ayat ( 1 ), maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindakan

pidana tersebut.

Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang di atur dalam pasal 287

ayat ( 1 ) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar

penikahan.



Unsur objektif ketiga dari tindakan pidana yang di atur dalam pasal 287

ayat ( 1 ) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas

tahun atau yang belum dapat dinikai.11

Pengertian belum waktunya dinikahi, adalah belum waktunya untuk

disetubuhi. Indikator belum waktunya untuk disetubuhi ini ada pada bentuk

fisik dan secara psikkis. Secara fisik nampak pada wajah atau tubuhnya masih

wajah anak-anak atau tubuh anak kecil. seperti tubuh anak-anak pada

umumnya, belum tumbuh buah dadanya atau belum datang haidnya. Secara

psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main

seperti umumnya anak yang belum berusia lima belas tahun.12

Apabila didasarkan dibentuknya kejahatan pasal 287, yang maksudnya

memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum hak anak dari

perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional dan

tidak adil jika dipidana. Akan tetapi, apabila didasarkan pada perbuatan

persetubuhan dilakukan suka sama suka seorang laki-laki telah beristri, dan

pasal 27 BW berlaku bagi laki-laki tersebut, dan tentang keadaan ini telah

diketahui oleh perempuan pasangannya bersetubuh itu, dia dapat pula dijatuhi

pidana.

C. Ancaman Hukuman Asusila Terhadap Anak Dalam Hukum Positif dan

Hukum Pidana Islam.

11 Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma
Kepatutan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011 ), cet. ke-2, h. 114-117.

12 Adam Chazawi, op.cit. h. 71-72.



Dalam KUHP kejahtan terhadap keasusilaan di atur mulai melanggar

keasusilaan di hadapan umum, ponografi, zina, perkosaan, dan bersetubuh

dengan wanita tidak berdaya di luar perkawinan dengan wanita belum

dewasa, membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh, perbuatan

cabul dan lain sebagainya.13

Berikut ini jenis asusila terhadap anak terhadap perbuatan cabul yang

terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinataranya,

pada pasal 287 KUHP yang berbunyi sebagai beriukut :

Ayat 1 ( satu ) : “barang siapa besetubuh dengan seorang wanita di luar

perkawinan, padahal diketahui atau sepatutunya harus diduga, bahwa

umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa

belum mampu kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

tahun tahun”.

Ayat 2 ( dua ) : “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali

jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal

tersebut pada pasal 291 dan pasal 294”.

Meurut pasal 291 KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12

tahun jika mengakibatkan luka parah ( dalam pasal 90 ) dan 15 tahun, jika

megakibatkan mati. Jika hanya “persetubuhan” dengan wanita yang berumur

belum 15 tahun tetapi telah diatas 12 tahun, yang tidak mengakibatkan luka

parah atau mati, maka berdasarkan ayat ( 2 ), merupakan delik aduan. Dengan

13 Roeslan Salaeh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum
Pidana, ( Jakarta : Aksara Baru, 2005 ), cet. ke-3, h. 35.



perkataan lain, pasal 287 KUHP tidak merupakan delik aduan, jika : umur

wanita tersebut, belum 12 tahun, wanita tersebut luka parah, dan wanita

tersebut mati.

Pasal 81 dan pasal 82 UU NO. 23 Tahun 2002, tentang pelindungan

anak, yang merupakan bahwa :

Pasal 81 ayat 1 ( satu ): “ setiap orang yang sengaja melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling

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

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

paling sedikit Rp 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah )”.

Ayat 2 ( dua ) : “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (

1 ) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melekukan

persetubuhan dengannya atau dengan oraang lain”.

Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (

limah belas ) tahun dan paling singkat 3 tahun ( tiga ) tahun dan denda paling

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

60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah )”.



Dalam pengaturan terhadap hukum pidana berbagai bentuk kejahatan

terhadap anak tercantum di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “menimbang”, salah

satu konsiderans pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap

anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mentel maupun sosial, dan berakhlak

mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perklakuan tanpa diskriminasi.14

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menjelaskan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yamg masih dalam

kandungan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak,

pelaku tindak pidana pencabulan di ancam pidana lebih berat dari beban

moral dan materiil korban.15

Dalam hukum Islam, sagat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau

perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawianan yang sah adalah

perbuatan zina. Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan maka hukumanya

adalah hak Allah, yaitu hudud seperti yang termuat dalam al-Qur’an surat an-

Nur ayat 2 yang berbunyi :

14 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011 ), cet. ke-1,
h. 107.

15 Ibid























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.”

Dalam Hadist Nabi SAW :

هللا َعلَْیِھ َوسلََّم قال لَِما ِعِزْبِن َمالِِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى 

أََحٌق َمابَلََغنِي َعْنَك قََل َوَمابَلََغَك َغنِّي قل بَلََغنِي أَنََّك َوقَْعَت ِبَجاِریَِة آِل 

فُالٍَن قال فََشِھَدأَْربََع َشھَاَداٍت ثُمَّ أََمَربِِھ فَُرِجمَ 

Artinya : Diriwayatkan dari ibnu Abbas ra. : Sesungguhnya nabi saw, bertanya kepada
Maiz bin Malik. apakah benar berita yang samapi kepadaku mengenai dari
dirimu ? Beliau bertanya pula kepada Rasullah saw. berita apakah itu ?
Rasullah saw menjawab dengan bersabda : aku mendengar kamu telah
melakukan zina dengan seorang hamba perempuan si anu. Maiz bin Malik
menjawab : memang benar, bahkan dia sendiri mengaku empat kali, bahwa



dia memang melakukan zina. akhirnya Rasulullah saw, memerintahkan
supaya dilaksanakan hukuman rajam kepadanya.16

Dari hadist menjelaskan bahwa hukuman zina itu adalah rajam,

bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawianan, atau orang yang

sudah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda

maupun duda ( mushan atau mushanah ). Sedangkan hukum jilid atau cambuk

atau dera atau sabat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah

melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. Jika perbuatan tersebut

tidak dapat dibuktikan maka hukumannya dapat ditentukan dengan

berdasarkan ta’zir.17

D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan, bahwa : “Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”.18

Kemudian dalam pasal 184 ayat ( 1 ) dijelaskan bahwa :”alat bukti yang

sah ialah :

1. Keteragan saksi.

16 Al-Iman Aby al-.Husaini Muslim Ibu al-Hajjaji al- Qusaity an-Naisabruy, Shaih
Muslim, Juz 3, ( Arabiyah : Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M ), cet. ke-1, h.1318.

17 Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Ditinjau Dari Hukum Islam, ( Jakarta :  Kencana, 2010 ), cet. ke-1, h. 68.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012 ), cet. ke-
6, h. 77.



2. Keterangan ahli.

3. Surat.

4. Petunjuk.

5. Ketrangan terdakwa.19

Selanjutnya, sebelum majelis hakim pengadilan negeri memeriksa dan

mengadili perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadi mempengaruhi

hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik pengaruh secara

yuridis maupun secara non yuridis.

Pengaruh yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur – unsur dari

pasal – pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan yang

dimaksud pengaruh secara non yuridis adalah pertimbangan yang

menyangkut dalam keadaan bagaimana tindakan pidana tersebut dilakukan,

baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.

Dalam pertimbangan non yuridis misalnya hakim melihat faktor-

faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

1. Faktor-faktor yang memberatkan, yaitu :

a. Terdakwa sudah pernah dihukum.

b. Perbuatan terdakwa sangat tercela.

c. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.20

19 Ibid
20 Djoko Prakoso, Penyidik Penuntut Umum Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana,

( Jakarta : Bina Aksara, 1987 ), cet. ke-1, h. 229.



2. Faktor-faktor yang meringankan, yaitu :

a. Terdakwa masih muda.

b. Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Terdakwa menyesali atas perbuatnnya.

d. Terdakwa mengaku berterus terang, sehingga sidang berjalan lancar.21

Demikian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hakim dalam

menjatuhkan hukuman, di samping harus memperhatikan pasal –pasal yang

didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim juga harus dapat

membuktikannya dipersidangan denga alat bukti sebagaimana yang diatur

dalam KUHAP serta hakim harus melihat pertimbangan – pertimbangan yang

dapat memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

21 Ibid


