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MOTTO 

 

“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan, sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, 

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling sempurna”.  

(QS. An-Najm 53: 39-41). 

 

 “Seluruh bunga dari segenap masa depan terletak dalam benih yang kita tanam di 

hari ini dan kemarin”. 

      ( Pepatah Cina ) 

“Kesombongan adalah tanah dimana segala dosa lain tumbuh, dan induk darimana 

dosa lain datang”. 

      ( William Barclay ) 

“Membaca menciptakan manusia seutuhnya, konferensi menciptakan manusia siap 

pakai, dan menulis menciptakan manusia sejati”. 

      (Francis Bacon ) 

“Apakah tugas kita? Membuat negeri kita menjadi negeri yang layak untuk tempat 

tinggal para pahlawan”. 

      ( David Lioyd George) 

 

 

   Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk : 

1. Ayah, ibu, adik dan seluruh keluarga besar penulis 

2. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum 

Universitas   Sebelas Maret Surakarta. 
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ABSTRAK 
 
 

ANDINA ELOK PURI MAHARANI. 2008. TINJAUAN YURIDIS 
IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS 
TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN 
HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). Fakultas Hukum. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta  dalam menjatuhkan pidana Pasal 292 KUHP tentang pencabulan 
sejenis terhadap korban anak di bawah umur dan bagaimanakah putusan hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku Tindak Pidana Pasal 292 KUHP. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan jenis data sekunder. Jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang tindak pidana 
pencabulan sejenis terhadap korban anak dibawah umur, bahan-bahan tersebut 
kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang 
dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh 
dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara 
jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta 
yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 
dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu putusan 
hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kasus pencabulan sesama jenis kelamin 
terhadap korban anak dibawah umur. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 
ini meliputi : jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier 
dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum. 

Hasil penelitian mengungkapkan tentang pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan 
sejenis terhadap korban anak dibawah umur dan putusan hakim terhadap pelaku 
tindak pidana tersebut. Dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana 8 (delapan) 
bulan penjara. Menurut analisis Penulis, putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor 303/Pid.B/2006 dengan terpidana Watik Wahyuningsih alias Tumik tersebut 
kurang tepat. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan 
tuntutan Jaksa Penuntut umum yakni 2 (dua) tahun penjara. Hal ini untuk membuat 
terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung 
kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. 
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Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan tentang perlunya 
peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi kejahatan yang merajalela di 
sekitar masyarakat. Orang tua diharapkan selalu memantau kegiatan anak, termasuk 
orang-orang yang bergaul dengan anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
kemungkinan anak menjadi korban kejahatan. Peran pemerintah juga sangat penting 
untuk memberantas peredaran film porno dan media cetak yang menonjolkan sisi 
pornografi dalam pemberitaannya. Khusus kepada orang tua ataupun pihak keluarga 
yang anak atau kerabatnya telah menjadi korban kejahatan kesusilaan diharapkan 
mampu memberikan dorongan moril agar korban tetap bersemangat dalam menjalani 
kehidupan dan masa depannya. Demikian juga dengan aparat penegak hukum, aparat 
penegak hukum perlu meningkatkan kualitas diri sehingga mempunyai kemampuan 
analisis yang tepat terhadap suatu kasus agar kejadian pemberian sanksi terlalu 
rendah tidak terulang lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. 

Pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh rakyat akan 

tercapai apabila bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun 

berjalan secara seimbang antara kebutuhan materiil dan spirituil.  

Pembangunan yang dilaksanakan negara Indonesia mencakup dalam 

segala bidang kehidupan bangsa. Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada 

makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mencakup pembangunan materi 

hukum, aparatur hukum, serta sarana prasarana hukum. Pembangunan dibidang 

hukum tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan negara hukum serta untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Kelangsungan dan 

berhasilnya pembangunan nasional sangat bergantung pada berbagai macam 

faktor. Di bidang hukum misalnya faktor yang sangat dominan bagi keberhasilan 

pembangunan hukum di Indonesia adalah kepastian hukum yang mampu 

mengayomi masyarakat.  

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta 

meningkatnya kualitas teknologi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami 

banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai 

hal. Televisi dan media elektronik ataupun cetak yang lain telah memberikan 

pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif 

maupun pengaruh negatif. 

1 
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Pengaruh positif dan negatif yang diperoleh masyarakat sangat bergantung 

pada sudut pandangnya dalam menilai sesuatu. Contoh nyatanya adalah ketika 

seseorang melihat program acara televisi yang menayangkan penangkapan 

terhadap penjahat disertai dengan rekonstruksi kejadiannya, masyarakat dapat 

memandang peristiwa tersebut dalam dua sudut pandang yang berbeda. Sudut 

pandang pertama, masyarakat merasa prihatin melihat kejadian tersebut dan 

menilai bahwa perbuatan pelaku tindak pidana telah mengakibatkan orang lain 

menderita. Sudut pandang yang kedua, peristiwa tersebut dapat memberikan 

inspirasi bagi seseorang untuk meniru modus operandi pelaku kejahatan dalam 

tayangan televisi tersebut untuk melakukan tindak pidana sejenis. 

Sudut pandang yang kedua inilah yang menimbulkan maraknya terjadi 

kejahatan di lingkungan masyarakat, baik kejahatan dengan ancaman hukuman 

ringan maupun kejahatan dengan ancaman hukuman berat. Segala jenis kejahatan, 

ringan ataupun berat tentu menimbulkan keresahan masyarakat.  

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh 

tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan ( hukuman atau 

tindakan ) ( W. A. Bonger, 1982 : 25 ). Oleh karena itu negara sadar bahwa 

masyarakat membutuhkan payung hukum untuk melindungi kepentingannya dan 

menjamin ketenangan hidupnya dari ancaman kejahatan yang ada di sekitarnya. 

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat adalah dengan 

menciptakan aturan-aturan hukum disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. 

Namun, seiring dengan bertambahnya aturan yang dibuat oleh pemerintah, 

ternyata bertambah pula kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.  

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak 

yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar ataupun tidak, kemajuan jaman 

telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipacu oleh 

ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga 
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sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam 

masyarakat. 

Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat perlu lebih jeli dan peka 

terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh 

siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, 

baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur. Salah satu kejahatan yang 

seringkali menimpa anak dibawah umur adalah pencabulan. Pelaku kejahatan 

tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk 

menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-

anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa itu merupakan tindak pidana, 

atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.  

Pelaku tindak pidana pencabulan ini juga beragam jenisnya. Pada 

umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda 

jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan 

kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan 

seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama 

dengannya. Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham 

bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak 

tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak 

melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain. 

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut diatur 

dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 292 

KUHP adalah ”Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan 

orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum 

cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 

 

Berdasarkan bunyi pasal diatas, jelas bahwa tindak pidana ini tidak bisa 

dipandang sebelah mata karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini 

sangatlah besar. Untuk itu seharusnya dalam menjatuhkan putusan hakim harus 

memperhatikan aspek psikis maupun psikologis dari korban sehingga akan 

melahirkan putusan yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan juga 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : 

“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG 

PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH 

UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 

SURAKARTA)” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 

menjatuhkan pidana pencabulan sejenis terhadap korban anak di bawah umur 

(Pasal 292 KUHP) ? 

2. Bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku 

Tindak Pidana pencabulan sejenis terhadap korban anak di bawah umur 

(Pasal 292 KUHP) ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 

yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 

melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  Adapun tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta  

dalam menjatuhkan pidana Pasal 292 KUHP 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta terhadap pelaku Tindak Pidana Pasal 292 KUHP 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
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mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani 

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

E.  METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan 

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa san konstruksi 

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah ( Soerjono Soekanto & Sri 

Mamudji, 2006:1). 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 

metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa (Soerjono Soekanto, 

1986:43). 
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Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 

pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal.  

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yang dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada 

saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10). Jadi dari pengertian tersebut 

penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan 

permasalahan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan antara lain 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Perpustakaan 

Pusat Universitas Sebelas Maret dengan melakukan studi kepustakaan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, hal ini sesuai dengan jenis 

penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu jenis 

penelitian normatif. 
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3. Jenis Data 

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara 
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan 
kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan 
data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 
lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2006:12). 

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang 

merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder didapat dari sejumlah 

keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu 

melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku 

literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana 

diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :  

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Yang menjadi 

bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu putusan hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kasus pencabulan sesama jenis 

kelamin terhadap korban anak dibawah umur.  

b. Bahan hukum sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, 2006:13). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi 
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: literatur, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Bahan hukum tertier dalam 

penelitian ini meliputi : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik Penelitian Kepustakaan yaitu teknik yang berupa studi kepustakaan 

terhadap buku-buku dan literatur serta peraturan perundangan yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi 

J. Moleong, 2000:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-

cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan 

pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan 

analisis yang sifatnya kualitatif.  

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam 

penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan 

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis 

(Soerjono Soekanto, 1986:251). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi 
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terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan 

berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data 

khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian 

dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data 

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil 

kesimpulan/verifikasi sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif. 

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang digunakan teknik analisis 

data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, 

kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan 

akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data 

merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi 

suatu laporan. 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

 Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan hukum ini sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 

teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 

menguraikan tinjauan mengenai Putusan hakim, dan tinjauan 

mengenai Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11 

 

di bawah umur sesama jenis Pasal 292 KUHP. Sedangkan dalam 

kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka 

pemikiran. 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 

hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan pidana 

Pasal 292 KUHP tentang pencabulan sejenis terhadap korban anak 

di bawah umur serta putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

Pasal 292 KUHP tersebut. 

BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan  tentang putusan hakim 

a. Pengertian Putusan 

KUHAP memberikan definisi terhadap putusan yakni 
”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas daripada segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini” (Pasal 1 butir 11 KUHAP). 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam bukunya yang 
berjudul Peristilahan Hukum dalam Praktek tahun 1985 halaman 221 
menekankan bahan hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tulisan maupun lisan (Leden Marpaung, 1992:406). 

Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat sahnya 

putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni apabila diucapkan di 

sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan 

juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan 

ketentuan di dalan KUHAP atau tidak. 

 b. Jenis putusan 

Menurut hukum acara pidana, putusan hakim dibagi menjadi 

tiga macam, yakni: 

1) Putusan bebas (Vrjspraak) 

Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa 

dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam 

12 
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surat dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah 

dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan terbukti 

ini ada dua macam: 

a) Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan 

sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa 

saja, tanpa dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain. 

b) Minimum yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi 

yaitu adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim 

tidak yakin akan kesalahan terdakwa. 

2) Putusan lepas (Van rechtvervolging) 

Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu 

terbukti, tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran 

maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 

191 ayat (2) KUHAP. Hal ini akan terjadi jika : 

a) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang 

didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh 

hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman 

pidana. 

b) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa 

tidak dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal 44 KUHP, yakni 

sakit karena jiwa, atau karena menjalankan perintah jabatan 

(Pasal 51 KUHP). 

3) Putusan pemidanaan (Veroldeling) 

Seorang hakim akan menjatuhkan putusannya apabila 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap terbukti 

dan merupakan kejahatan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1) 
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KUHP). Akan tetapi jika putusan ini dikenakan pada anak berumur 

16 tahun atau belum kawin, hakim masih punya keleluasaan untuk 

memilih hukumnya. Menurut Pasal 45 KUHP, hakim leluasa untuk 

memilih antara tiga macam tindakan terdakwa, yaitu : 

a) Menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada terdakwa. 

b) Menyerahkan terdakwa kembali kepada orang tua atau wali. 

c) Memerintahkan terdakwa diserahkan kepada pemerintah agar 

dipelihara, dalam tempat pendidikan sampai berumur 18 tahun. 

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para 

pihak yang bersangkutan. 

Putusan yang berupa penghukuman terdakwa dapat berupa 

pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 

(1) Pidana Pokok 

(a) Pidana mati 

(b) Pidana penjara 

(c) Kurungan 

(d) Denda 

(2) Pidana Tambahan 

(a) Pencabutan hak-hak tertentu 

(b) Perampasan barang-barang tertentu 

(c) Pengumuman putusan hakim 
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c.  Isi putusan 

Isi putusan ditentukan secara rinci dalam Pasal 197 ayat (1) 

KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut : 

1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi: “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
terdakwa. 

3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 

4) Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 

6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang 
memberatkan dan memperingan terdakwa. 

7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara oleh hakim tunggal. 

8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 

9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti. 

10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang 
dianggap palsu. 

11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. 

12) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim 
yang memutus dan nama Panitera. 
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Jika terdapat kekeliruan dan kelalaian tidak mengikuti ketentuan pasal 

ini maka mengakibatkan putusan batal demi hukum ( Pasal 197 ayat 

(2) KUHAP). 

d.  Pertimbangan Hakim dalam putusan 

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung 

penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu 

peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, 

suatu tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang 

merupakan syarat perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap 

bagian tersebut harus ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat 

dianggap nyata telah terjadi. Hakim juga mempunyai pertimbangan-

pertimbangan untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa. 

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk 

meringankan maupun memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang 

meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan 

faktor-faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari 

terdakwa 

2. Tinjauan  tentang tindak pidana pencabulan sejenis  

a. Pengertian umum Tindak Pidana 

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut straafbaarfeit 

atau kadang-kadang disebut sebagai delict. Di dalam KUHP tidak 

memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan straafbaarfeit 

tersebut. 

Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur kedua 
pembentuk kata yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa 
Belanda diartikan ”sebagian dari kenyataan”, sedang straafbaar berarti 
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”dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit 
berarti ”sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah 
barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa 
yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 
kenyataan, perbuatan, atau tindakan  (Lamintang, 1997:181). 

Diantara para pakar di bidang hukum, masih terdapat 

perbedaan mengenai straafbaarfeit, antara lain : 

1) Simons berpendapat bahwa straafbaarfeit adalah tindakan yang   

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

sebagai tindakan yang dapat di hukum.  

2) Utrech menerjemahkan  straafbaarfeit sebagai suatu peristiwa 

hukum yang sering disebut delik. Utrech berpendapat bahwa tidak 

semua unsur – unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana 

dijadikan unsur yang mutlak suatu peristiwa pidana. Yaitu suatu 

kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur 

melawan hukum) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu 

hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata 

bertanggung jawab. 

3) Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan sudah 

mempunyai penilaian sosial (sosiologiche gelding) dan ternyata 

dalam perundang-undangan pidana di Indonesia telah dipakai 

istilah tindak pidana tersebut. Misalnya dalam Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Karena itu untuk sementara sambil menunggu 

terbentuknya hukum pidana nasional, digunakan istilah pidana 

untuk mengganti istilah straafbaarfeit. 
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4) Wirjono Projodikoro merumuskan definisi pendek, yakni tindak 

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai pidana. 

Suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai perbuatan pidana 

maka perbuatan tersebut harus mempunyai unsur-unsur tindak pidana. 

Pertanyaan tentang unsur-unsur tindak pidana yang harus disebut 

sebagai unsur tindak pidana mempunyai arti penting dalam hukum 

acara pidana yaitu guna syarat penuntutan dan yang bersangkut paut 

dengan itu, maka pengertian tindak pidana harus dianggap sebagai 

perbuatan sebagaimana yang harus dituduhkan dan dibuktikan.  

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari segi subyektif 

dan obyektif. Berikut ini merupakan unsur subyektif dan obyektif 

suatu tindak pidana : 

1)  Unsur subyektif 

a) Kesengajaan atau kelalaian  

b) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

c) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain. 

d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

2) Unsur Objektif 

a) Sifat melawan hukum 
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b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai sipil  

melakukan kejahatan yang diatur menurut Pasal 415 

KUHP. 

c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

Tindak pidana dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu : 

1)  Penggolongan berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum 

(straafbepaling). 

Menurut ketentuan hukum yang mengaturnya tindak pidana 
dibagi dalam dua jenis yaitu : 

a) Tindak pidana material (materieel delict) 

Dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan 
suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan 
tersebut. Misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 187, 338, 
378 KUHP. 

b) Tindak Pidana formal (formeel delict) 

Dirumuskan sebagai wujud perbuatan, tanpa 
menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan. Misalnya 
seperti dalam Pasal 156, 160, 209, 210, 362 KUHP ( Wirjono 
Prodjodikoro, 1986:34). 

2)  Penggolongan berdasarkan kriteria kualitatif 

Menurut kriteria kualitatif, tindak pidana dibagi dalam : 

        a) Recht delict (kejahatan) 

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun  

peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan 

pidana. 

      b)Wets delict (pelanggaran)  
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    Perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai tindak    

pidana karena ada peraturan yang mengaturnya. 

3)  Penggolongan berdasarkan kriteria kuantitatif 

Penggolongan tindak pidana ini yang digunakan di 

Indonesia. Berdasarkan penggolongan ini terdiri atas : 

a) Kejahatan terdapat dalam buku II KUHP 

b) Pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP 

Pada putusan pemidanaannya kejahatan dipidana lebih 

berat dibandingkan dengan pelanggaran. 

4) Penggolongan berdasarkan perbuatan yang dilakukan 

a) Delict commisionis 

Yaitu delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-

larangan di dalam undang-undang. 

b) Delict ommisionis 

Yaitu tindak pidana yang berupa tidak melakukan sesuatu. 

Delict ommisionis juga diartikan sebagai delik yang berupa 

pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-

undang. 

5) Penggolongan atas dasar unsur kesalahan (schuld) 

a) Delik dolus (unsur kesengajaan) 

Yaitu tindak pidana dengan sengaja 

b) Delik culpa (unsur kealpaan) 

Yaitu tindak pidana dengan kealpaan 

6)  Penggolongan berdasarkan atas tuntutannya 
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a) Delik biasa 

Yaitu tindak pidana dituntut tanpa adanya aduan. 

b) Klachdelict (delik aduan) 

Yaitu tindak pidana yang penuntutnya tergantung atas aduan 
dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi 2, 
yakni delik aduan absolut (absolute klachdelict) dan delik 
aduan relatif (relative klachdelict). Delik aduan absolut adalah 
delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu 
merupakan “voorwaarde van vervolgbaarheid” atau 
merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Sedangkan 
yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik dimana 
adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu 
“voorwaarde voor vervolgbaarheid” atau suatu syarat untuk 
dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang 
bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu 
hubungan yang bersifat khusus ( Lamintang, 1997:219). 

Tentang maksud penjatuhan pidana terdapat beberapa teori yang 

mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana 

antara lain : 

1) Teori absolut atau teori pembalasan 

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti 

dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang 

mendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak 

dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkanya 

pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat 

mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak 

melihat ke masa depan. 

Kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah banyak 

menimbulkan kerugian dan penderitaan, oleh karena itu pelaku 

kejahatan harus mendapatkan hukuman sebagai bentuk 
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pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Setiap kejahatan 

yang dilakukan oleh seseorang harus diikuti dengan pidana yang 

seimbang untuk mencapai kepuasan hati, tanpa memikirkan akibat-

akibat yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana tersebut. 

Dalam teori ini hanya dilihat masa lalu, bukan masa yang akan 

datang. 

2) Teori Relatif 

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus 

diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu 

pidana, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu 

pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja 

dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. 

Harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga disebut 

dengan teori tujuan (doel-theorien). 

Tujuan ini harus diarahkan untuk mencegah agar kejahatan 

yang dilakukan tidak terulang lagi (prevensi). 

Prevensi ada dua macam, yaitu prevensi khusus dan 

prevensi umum. Dalam prevensi khusus, pencegahan kejahatan 

lebih diarahkan pada pemberian rasa takut atau jera kepada pelaku 

kejahatan. Hal ini dilakukan dengan menakut-nakuti pelaku 

kejahatan dengan tembok penjara agar ia tidak melakukan 

kejahatan lagi. Sedangkan dalam prevensi umum, pencegahan 

kejahatan lebih diarahkan pada masyarakat umum agar tidak 

terjadi lagi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. 
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3) Teori Gabungan 

Teori ini merupakan penengah dari teori absolut dan relatif. 

Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan 

mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan 

dengan cara pembinaan dengan menitik beratkan pada salah satu 

unsur, tanpa menghilangkan unsur lain maupun menitik beratkan 

pada semua unsur yang ada. 

Teori ini lahir karena ketidakpuasan terhadap teori absolut 

dan relatif karena dianggap mempunyai banyak kelemahan 

terutama pada pemberian rasa keadilan pada masyarakat. 

b.  Pengertian anak  

  1)  Pengertian anak 

Sistem perundang-undangan Indonesia bersifat pruralisme 

sehingga pengertian mengenai anak dibawah umur mempunyai 

pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-

undangan dengan perundang – undangan lain. 

a) Dalam lapangan hukum pidana pengertian anak dalam KUHP 

dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa batasan anak dibawah umur adalah 

apabila anak tersebut belum mencapai usia lima belas tahun. 

b) Dalam lapangan hukum perdata, batasan anak terdapat dalam 

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa anak yang belum dewasa yaitu 21 

tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelumnya. 

c)  Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak 

yang belum dewasa diberi batasan antara umur 8 tahun sampai 
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dengan 18 tahun dan juga belum pernah kawin. Apabila 

seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum 

genap 18 tahun, maka ia tetap dianggap telah dewasa. 

d) Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

e)  Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok 

Perkawinan, menyebutkan bahwa batasan usia minimum untuk 

dikawin bagi seorang pria adalah 19 tahun dan bagi seorang 

wanita adalah 16 tahun.  Pasal ini secara tersirat menyatakan 

bahwa anak dibawah umur adalah sebelum berusia 19 tahun 

bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 

  2)  Hak-hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia 

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum 

terkemuka mengenai pengertian hak. Van Apeldoorn merumuskan 

hak adalah suatu kekuatan (match) yang diatur oleh undang-

undang. Sedangkan menurut Lemaire hak adalah sesuatu izin bagi 

yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.  

Pengertian hak anak secara umum adalah sesuatu kehendak 

yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan (match) dan 

yang diberikan oleh sistem/tertib hukum kepada anak yang 

bersangkutan 

Sifat dan ciri-ciri dari suatu hak adalah sebagai berikut : 

a)  Kepentingan seseorang yang terlindungi (belangen theorities) 
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b) Kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (wilsmatch 

theorities)  

c) Kumpulan kekuatan yang mempunyai landasan hukum 

Berikut ini akan dipaparkan hak-hak anak yang termuat dalam 

’Declaration On The Right Of The Child’ (DRC) 

a) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh 
kesempatan yang dijamin oleh hukum (Pasal 2 DRC) 

b) Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan 
kewarganegaraan (Pasal 3 DRC) 

c) Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan 
berkembang secara sehat (Pasal 4 DRC) 

d) Hak khusus bagi anak cacat dalam memperoleh pendidikan, 
perawatan dan perlakuan khusus (Pasal 5 DRC) 

e) Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (Pasal 6 
DRC) 

f) Hak untuk didahulukan dalam perlindungan (Pasal 7 DRC) 

g) Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma sekurang-
kurangnya di tingkat SD-SMP (Pasal 8 DRC) 

h) Hak untuk dilindungi dan penganiayaan, kekejaman perang 
dan penindasan (Pasal 9 DRC) 

i) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun 
diskriminasi lainnya (Pasal 10 DRC). 

c.  Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sesama 

jenis (Pasal 292 KUHP) 

 1) Pengertian pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama 

jenis 

Pencabulan merupakan kejahatan seksual yang sering 

terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang 

terjadi membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat. Apalagi, 
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tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat 

korban. Dalam KUHP tindak pidana ini diancam dengan hukuman 

penjara paling lama lima tahun. Namun, kenyataan yang sering 

terjadi adalah para pelaku mendapat vonis ringan oleh hakim 

sehingga menimbulkan ketidak puasan dalam masyarakat. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata cabul memuat 

arti sebagai berikut: “keji, kotor, tidak senonoh (melanggar, 

kesopanan, kesusilaan)” 

J.M Van Bemmelen berpendapat bahwa pembuat undang-

undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai 

pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali 

menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu 

tindakan tertentu harus atau dianggap sebagai cabul atau tidak. 

Perbuatan cabul dapat dilakukan oleh orang dewasa 

terhadap orang dewasa ataupun orang dewasa terhadap anak 

dibawah umur, baik sesama jenis kelamin ataupun berlainan jenis 

kelamin.  

Perbuatan cabul sesama jenis kelamin ini diatur dalam 

Pasal 292 KUHP yang menyatakan : “orang dewasa melakukan 

perbuatan cabul dengan orang lain sama jenis kelamin yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. 

Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan 

Pasal 292 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
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a) Unsur subyektif 

Yaitu unsur yang ia ketahui atasnya atau sepantasnya 

harus dapat ia duga. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam 

pasal ini mensyaratkan adanya dua macam unsur subyektif 

secara bersama-sama yaitu unsur yang ia ketahui yang 

menunjukkan bahwa adanya keharusan dolus pada diri pelaku, 

dan unsur yang sepantasnya harus dapat ia duga yang 

menunjukkan adanya unsur culpa. Kedua unsur subyektif 

tersebut meliputi unsur obyektif kebelum dewasaan anak 

dibawah umur, dengan siapa pelaku telah melakukan tindakan 

melanggar kesusilaan. 

b) Unsur obyektif : 

(1) Seorang dewasa 

Unsur pertama dari pasal ini adalah seorang dewasa yang 

dapat dijatuhi hukuman apabila ia terbukti melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

(2) Melakukan tindak pidana 

Unsur kedua dari pasal ini adalah melakukan tindakan 

pencabulan dari unsur ini berarti melakukan hubungan 

kelamin dan disyaratkan terhadap orang dari jenis kelamin 

yang sama atau dapat dikatakan melakukan tindakan 

perbuatan cabul bukan hanya terbatas pada perbuatan 

sexual intercuorses melalui anus atau dubur, melainkan 

juga perbuatan melalui mulut, mempermainkan alat 

kelamin dengan oral erotisme dan lain – lain. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



28 

 

(3) Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin sama 

Unsur ketiga adalah anak dibawah umur sesama jenis, 

ketentuan ini mensyaratkan bahwa anak dibawah umur 

adalah anak yang sama jenis kelaminnya dengan pelaku 

tindak pidana. 

(4)  Kebelum dewasaan 

Suatu tindak pidana homoseksual hanya akan dilarang dan 

dapat dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh orang 

dewasa dengan anak dibawah umur, apabila perbuatan ini 

dilakukan antara sesama orang dewasa maka pasal ini tidak 

dapat diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29 

 

 

 B. Kerangka pemikiran  

 

          

 

 

Pasal 292 KUHP 

 

 

      Pelaku Tindak Pidana 

 

 

     Pertimbangan Hakim  

     Dalam memutus perkara 

 

 

Putusan Hakim 

      

Gambar Kerangka Pemikiran 

  Anak sering menjadi korban tindak pidana pencabulan. Akhir-akhir ini marak 

kasus pencabulan sejenis dengan korban anak di bawah umur. Tindak pidana ini 

diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi yang 

dijatuhkan kepada pelaku, namun demikian untuk dapat dijatuhi sanksi dibutuhkan 

Terjadinya Tindak pidana Pencabulan 
Anak Di bawah Umur sesama jenis 
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peran hakim dalam proses peradilan. Hakim adalah pihak yang berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi terhadap seorang terdakwa. Dalam hal ini, hakim memiliki 

kebebasan, namun kebebasan tersebut tentulah harus disertai suatu pertimbangan. 

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai dasar-dasar pertimbangan tertentu 

agar dalam menjatuhkan putusan dapat memenuhi nilai keadilan yang inginkan oleh 

semua pihak. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Pasal 

292 KUHP) 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Pertimbangan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya 

2. Pertimbangan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa bersalah dan dapat dipidana 

3. Pertimbangan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan sejenis terhadap korban 

anak dibawah umur, dengan cara menganalisis putusan yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana pencabulan. Berdasarkan data yang diperoleh maka dalam 

Bab ini penulis akan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

Nomor 303/Pid.B/2006 dengan terpidana Watik Wahyuningsih alias Tumik. 

a. Posisi Kasus 

   Pada tahun 2006 telah terjadi tindak pidana pencabulan oleh Watik 

Wahyuningsih alias Tumik, umur 22 tahun terhadap korban anak perempuan 

dibawah umur yakni Desi Fatmawati yang berumur 13 tahun. Perbuatan 

tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai satu 

perbuatan yang diteruskan yaitu : 

1) Pada hari dan tanggal sudah lupa dalam bulan Pebruari 2006 siang hari 

dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

31 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



32 

 

2) Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 siang hari dirumah terdakwa Mutihan 

Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

3) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah 

terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

4) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah 

kakak terdakwa didaerah Gedongan Colomadu, pada hari Selasa tanggal 

27 Juni 2006 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah nenek terdakwa didaerah 

Gantiwarno. 

Adapun modus operandinya adalah mengajak korban ke kamar terdakwa 

untuk berbincang-bincang, kemudian tangan terdakwa meraba-raba badan 

korban, meraba payudara kemudian meraba-raba vagina korban, dan menciumi 

pipi, leher kemudian jari tangan terdakwa dimasukkan ke vagina korban hingga 

vagina korban berdarah. Setelah diperlakukan seperti itu, korban tidak berani 

untuk melapor kepada siapapun karena merasa malu dan takut menjadi bahan 

perbincangan masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun 

waktu bulan Pebruari sampai dengan Juni 2006.  

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan yang pada 

intinya adalah sebagai berikut : 

Bahwa ia terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH alias TUMIK secara 

berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan 

yaitu : 

1) Pada hari dan tanggal sudah lupa dalam bulan Pebruari 2006 siang hari 

dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

2) Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 siang hari dirumah terdakwa Mutihan 

Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

3) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah 

terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 
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4) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah 

kakak terdakwa didaerah Gedongan Colomadu  

5) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2006 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah 

nenek terdakwa didaerah Gantiwarno Klaten.  

Atau setidak-tidaknya pada suatu hari antara bulan Pebruari sampai 

dengan bulan Juni 2006 atau  setidak-tidaknya  disuatu  tempat   lain   yang   

masih   termasuk  daerah  hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan 

Negeri Karanganyar dan Pengadilan Klaten, telah melakukan perbuatan cabul 

dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduga belum dewasa yaitu saksi korban Desi Fatmawati. 

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan 

cara sebagai berikut: 

a) Dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

terdakwa menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban Desi 

Fatmawati  

b) Dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

terdakwa menciumi   dan  meraba-raba  payudara  saksi   korban   Desi   

Fatmawati  serta terdakwa menjilati dan memasukkan jari tangannya 

kedalam lubang vagina saksi korban Desi Fatmawati hingga robek 

c) Dirumah terdakwa Mutihan III.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta 

terdakwa menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban Desi 

Fatmawati 

d) Dirumah kakak terdakwa didaerah Gedongan Colomadu Karanganyar 

terdakwa menciumi  dan   meraba-raba  payudara  saksi   korban   Desi   

Fatmawati   serta memasukkan   jari   tangannya   kedalam   lubang   

vagina   saksi   korban   Desi Fatmawati  
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e) Dirumah nenek terdakwa didaerah Gantiwarno Klaten terdakwa 

menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban serla memasukkan 

jari tangannya kedalam lubang vagina saksi korban Desi Fatmawati. 

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Desi 

Fatmawati mengalami kemerahan di payudara kanan dan kemerahan dileher 

sebelah kiri akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No.R/VER-

38/VII/2006/Poliklinik tanggal 3 Juli 2006 dari RS. Poliklinik Bhayangkara 

Surakarta. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

292 KUHP jo Pasal 64 ayat (l) KUHP. Bahwa untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa, Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan para saksi yang telah 

memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut: 

1) Saksi Desi Fatmawati, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 

a) Bahwa benar saksi sekarang berumur 13 tahun dan masih sekolah SMP 

Klas 2 

b) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2005 

saat lomba 17 an 

c) Bahwa benar setelah kenalan dengan terdakwa saksi  sering ketemu dan 

terdakwa sering memberikan masukan kepada saksi 

d) Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa hanya teman dan tidak 

ada hubungan keluarga 

e) Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar jam 20.30 WIB di 

Kp.Mutihan Sondakan Laweyan Surakarta saksi diajak pergi terdakwa 

tanpa seijin orang tua saksi 

f) Bahwa benar saksi pernah diperlakukan oleh terdakwa dirumah 

terdakwa berada dalam kamar terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol 

lama-lama tangan terdakwa meraba-raba badan saksi, dibuka dan 

diraba-raba payudara kemudian meraba-raba vagina saksi dan 
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menciumi pipi, leher kemudian jari tangannya terdakwa dimasukkan ke 

vagina saksi; dan saksi merasakan sakit 

g) Bahwa benar, saksi diajak pergi ke Gedongan Colomadu Karanganyar 

kerumah kakaknya terdakwa yang bernama mbak Ning dengan naik taxi 

dirumah kakaknya terdakwa menginap semalam kemudian saksi 

dipaksa melepas celana panjang saksi, terus tangannya terdakwa 

dimasukkan ke vagina 

h) Bahwa benar saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi takut kalau 

diomongkan orang 

i) Bahwa selama saksi dicabuli terdakwa yang melihat Mohammad Sidik 

teman terdakwa pada hari Jumat saat saksi Sidik mau solat Jumatan 

j) Bahwa benar saksi dicabuli terdakwa dengan cara saksi diciumi pipi, 

ciumi leher, bibir kemudian saksi diraba-raba bagian payudara dan 

vagina, selanjutnya celana dalam saksi dibuka menyamping lalu dijilati 

vagina saksi dengan lidahnya, kemudian jari tangan kanan terdakwa 

dimasukkan kelubang vagina saksi hingga mengeluarkan darah dan 

merasakan sakit 

k) Bahwa benar saksi diperlakukan seperti itu sejak bulan Pebruari 2006 

2) Saksi Ferina Oktaviani, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 

a) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga 

b) Bahwa benar antara Terdakwa dengan Desi pacaran 

c) Bahwa benar Desi Fatmawati dibawa pergi terdakwa tanpa ijin orang 

tuanya 

d) Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong sama terdakwa untuk 

memanggilkan Desi lewat telpon dan pukul 18.45 Desi datang kerumah 

Tumik (terdakwa) dan Desi masuk kamar dan dikunci dari dalam, 

kemudian Pak Denya Desi yaitu saksi Samidi yang mencari dan 

menanyakan Desi, saksi menjawab tidak ada karena sebelumnya 
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terdakwa berpesan kepada saksi dan teman-teman saksi kalau ada yang 

mencari Desi bilang tidak ada 

e) Bahwa benar saksi ditelpon terdakwa minta dikirim baju, saksi disuruh 

minta kunci rumah ditempatnya mbak Tini kakak terdakwa, juga 

terdakwa bilang kalau terdakwa pergi dengan Desi tidak ada paksaan 

alias suka sama suka 

f) Bahwa benar saksi pernah lihat kalau terdakwa sering minum-minuman 

dan mabuk juga merokok 

g) Bahwa benar terdakwa dengan Desi bermesra-mesraan pegang tangan 

dan mencium dibagian leher disekitar bagian kepala dan waktu itu 

dilakukan dirumah terdakwa 

h) Bahwa benar yang melakukan ciuman adalah terdakwa 

i) Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Desi dan terdakwa minggat selama 

1 minggu dan sebelumnya sekitar pukul 1 malam Pakdenya Desi 

mencari ditempat saksi, dan saksi jawab tidak ada, terus kabar besoknya 

Desi minggat 

j) Bahwa benar setelah 1 minggu kemudian ketemu di Wonosari Klaten 

k) Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi lebih dekat saksi dari 

pada Desi 

3) Saksi Setyadi, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 

a) Bahwa benar saksi kenal dengan Desi lain kampung dan saksi 

dikenalkan oleh teman saksi 

b) Bahwa benar menurut saksi, Desi masih anak-anak 

c) Bahwa benar saksi tidak pernah lihat terdakwa dengan Desi pacaran dan 

hubungan terdakwa dengan Desi pacaran diberitahu oleh terdakwa 

d) Bahwa benar saksi pernah tahu Desi dibawa pergi sama terdakwa dan 

perginya kemana saksi tidak tahu 
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e) Bahwa benar mereka pergi selama 1 minggu, karena saat pergi saksi 

dan Eko yang mengantar terdakwa dan Desi dengan boncengan sepeda, 

terus menuju pertigaan Laweyan lampu merah terus naik taxi 

f) Bahwa benar saat mereka pergi tidak ijin sama orang tuanya Desi 

g) Bahwa benar saksi tahunnya Desi minggat dari orang tuanya Desi, 

karena waktu itu orang tuanya Desi tanya sama saksi, dimana Desi 

sampai sekarang belum pulang 

h) Bahwa benar saksi tidak memberitahukan kepada orang tuanya Desi 

saat mereka pergi 

i) Bahwa benar saksi tahu Desi main ke rumah terdakwa didalam kamar, 

karena saksi tahu dari Firina kalau Desi sama Terdakwa ada didalam 

kamar. 

4) Saksi Momammad Sidik Sariyono, tanpa disumpah menerangkan sebagai 

berikut : 

a) Bahwa benar, saksi belum lama kenal dengan Desi baru 1 minggu 

b) Bahwa benar rumah saksi dengan Desi jauh 

c) Bahwa benar saksi kenal dengan Tumik sudah lama 3 bulan dan saksi 

sering ke rumah Terdakwa main gitar-gitaran 

d) Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa dan Desi cium-ciuman di 

kamar, dan saksi lihat sendiri karena saksi diajak masuk ke kamar 

e) Bahwa benar didalam kamar ada 3 orang 

f) Bahwa benar yang mencium Terdakwa dan yang dicium Desi 3 kali 

dipipi kanan 

g) Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi selama dua bulan saksi 

kenal dengan Terdakwa, terdakwa dan Desi yang-yangan, dan saya tahu 

dari teman-teman dan teman-teman sering cerita 

h) Bahwa benar biasanya kalau pacaran laki-laki sama perempuan 

i) Bahwa benar saksi pernah dengar Terdakwa dan Desi pergi selama 1 

minggu berduaan, tapi perginya saksi tidak tahu 
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j) Bahwa benar Terdakwa maupun Desi tidak pernah cerita kalau mereka 

pacaran 

k) Bahwa benar terdakwa pernah cerita kalau terdakwa mau pergi 

5) Saksi Agustinus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : 

a) Bahwa benar saksi adalah ayah kandung Desi 

b) Bahwa benar anak saksi umurnya 13 tahun dan masih sekolah di SMP 

kelas 2 

c) Bahwa benar Desi selama ini sudah punya pacar/masih sir-siran atau 

pacuk-pacukan 

d) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga, karena terdakwa tetangga saksi 

e) Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa suka-sama suka tidak 

benar, sesama jenis kelamin pacaran tidak mungkin 

f) Bahwa benar saksi yang melaporkan ke Kantor Polisi Laweyan karena 

anak saksi diculik 

g) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 

WIB, waktu itu anak saksi disuruh ibunya (istri saksi) untuk menjemput 

adiknya dirumah nenek saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB adik 

Desi pulang tapi tidak bersama Desi, setelah ditanya adik Desi 

menjawab kalau Desi tidak ke rumah nenek tetapi pergi bersama 

temannya, dan tahu-tahu Desi tidak pulang 

h) Bahwa benar Desi tidak pulang selama 1 minggu, dan saksi tahu Desi 

perginya sama Terdakwa 

i) Bahwa benar setelah 1 minggu akhirnya Desi dan terdakwa 

diketemukan oleh saudaranya terdakwa 

j) Bahwa benar setelah pulang kondisi anak saksi keadaan kosong dan 

kelihatan ketakutan 

k) Bahwa benar saat Desi pergi bersama terdakwa tidak pamit 
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l) Bahwa benar selama Desi pergi sama Terdakwa, Desi pernah cerita, 

dibawa pergi dan diraba-raba dan pernah tidur dipengungsian tidur  

berdua 

m) Bahwa benar terdakwa membawa pergi anak saksi tidak wajar 

n) Bahwa benar alasan saksi melapor ke Polisi karena terdakwa melarikan 

anak 

o) Bahwa saksi tidak melihat di payudara Desi ada kemerahan 

p) Bahwa benar bentuk kelamin anak saksi wanita 

q) Bahwa benar waktu ngantar Desi ke Rumah Sakit istri saksi dan saksi 

sendiri 

r) Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa 

6) Saksi Samidi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : 

a) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga 

b) Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari main dan kumpul sama anak 

laki-laki 

c) Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa teman sekampung 

d) Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 9 

malam, keponakan saksi dibawa pergi sama terdakwa tanpa ijin orang 

tuanya 

e) Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditanyai adik 

saksi yang bernama Milarsih, ibunya Desi menanyakan Desi 

f) Bahwa saksi pernah mencari Desi dirumahnya terdakwa dan disana 

banyak anak-anak laki-laki, dan saksi tanya mereka bilang tidak ada 

Desi, selanjutnya saksi menunggu didepan rumah terdakwa sampai 

pagi, namun Desi dan terdakwa tidak muncul, kemudian saksi dibantu 

warga mencari namun tidak berhasil 

g) Bahwa benar saksi tidak tahu kemana perginya mereka 
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7) Saksi Eko Budi Maryanto, dibawah sumpah memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

a) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga 

b) Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 di rumah 

terdakwa Mutihan Sondakan Laweyan terdakwa pergi sama Desi 

c) Bahwa benar waktu saksi main dirumahnya terdakwa dan Desi ke 

rumah terdakwa terus mereka pergi dan perginya kemana saksi tidak 

tahu 

d) Bahwa benar waktu pergi dari rumah terdakwa naik sepeda boncengan 

dan saksi ikut ngantar naik sepeda, terus turun di pertigaan lampu 

merah Laweyan kemudian Desi sama terdakwa naik taxi 

e) Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa hubungan pacaran, dan 

saksi tahu mereka mesra-mesraan dan sering keluar bareng 

f) Bahwa benar Desi sama terdakwa pergi tidak pamit orang tua 

g) Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa lebih dekat, karena saksi 

sering main gitar-gitaran 

h) Bahwa benar sebelum Terdakwa sama Desi pergi Pakdenya Desi ada di 

rumah terdakwa mencari Desi 

i) Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi sama Desi terdakwa tampak 

ketakutan, karena Desi dicari pakdenya 

j) Bahwa benar yang ngajak pergi Desi sama-sama dan waktu itu saksi 

sedang memperbaiki sepeda 

k) Bahwa benar setelah mereka pergi, malamnya saksi terus pulang dan 

tidak tahu ada peristiwa apa saksi tidak tahu 

l) Bahwa benar saksi dengan Desi baru saja kenal 
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Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan telah 

menghadapkan para saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah, masing-masing antara lain  : 

 

8) Saksi (Ade Charge) Agus Haryono, tanpa di sumpah menerangkan : 

a) Bahwa benar saksi adalah kakak kandung terdakwa 

b) Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 saksi diberitahu oleh adik 

saksi bernama Heni melalui telpon kalau terdakwa dan temannya pergi 

tanpa pamit 

c) Bahwa benar, saksi baru mengetahui permasalahan yang sebenarnya 

kalau Terdakwa pergi sama temannya dan kemudian dicari keluarga 

Desi 

d) Bahwa benar saksi tidak tahu kalau adiknya (terdakwa) bersama Desi 

pergi kemana 

e) Bahwa benar, saksi berdoa dan telah dikabulkan doa saksi ternyata adik 

saksi (terdakwa) berada di rumah neneknya di Gantiwarno Klaten 

f) Bahwa benar, saksi sebelum sampai ke rumah nenek, saksi bertemu 

dengan neneknya dan mengatakan kalau terdakwa berada di rumah 

neneknya tersebut 

g) Bahwa saat ditemukan terdakwa dan Desi berada didalam tenda 

pengungsian karena rumah neneknya hancur terkena gempa bumi 

h) Bahwa benar, setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan Desi, saksi 

bercerita kalau permasalahan ini telah dilaporkan ke Polisi oleh 

keluarga Desi, sehingga mereka harus pulang dan terdakwa harus jujur 

dan berterus  terang apa adanya 

i) Bahwa benar, akhirnya saksi bisa membawa pulang terdakwa dan Desi 

dengan naik mobil 
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j) Bahwa benar pada waktu itu didalam mobil saksi melihat agak aneh 

pada adik saksi (terdakwa), adik saksi duduk berpangkuan dengan Desi 

dengan mesra 

k) Bahwa benar, karena terdakwa mendapat ancaman dari keluarga Desi, 

maka terdakwa saksi diserahkan ke Polisi Polsek Laweyan 

l) Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai hubungan terdakwa dengan 

Desi, karena saksi tidak serumah dengan Terdakwa dan tidak tahu 

permasalahan yang dihadapinya 

m) Bahwa pada waktu saksi menyerahkan terdakwa kelihatan ada rasa 

takut dan saksi katakan pada terdakwa, terdakwa harus bertanggung 

jawab karena kamu sudah dewasa, kamu harus jujur 

n) Bahwa benar, saksi sebagai kakak berharap agar psikis terdakwa tidak 

tertekan dan bisa baik  

o) Bahwa benar pada hari itu saksi baru tahu, kalau adik saksi (terdakwa) 

ada perubahan sikap, terdakwa duduk berpangkuan, perempuan sama 

perempuan mesra begitu 

9) Saksi (Ade Charge) Maria Rita Roeswiastoeti, dibawah sumpah 

menerangkan sebagai berikut : 

a) Bahwa benar, saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh temannya dari 

Komnas Perempuan di Kantor POLTABES Surakarta 

b) Bahwa setelah saksi dikenalkan dengan terdakwa, saksi berusaha untuk 

menenangkan perasaan terdakwa agar tidak kalut 

c) Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi hubungan istimewa 

d) Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai penasehat spiritual untuk 

melakukan doa bersama 

e) Bahwa benar terdakwa pernah minta tolong sama saksi, bahwa 

terdakwa kepingin ketemu sama Desi dan titip surat buat Desi 

f) Bahwa benar Desi bilang sama saksi kalau Desi dilarang ayahnya 
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g) Bahwa benar selama saksi bilang dengan terdakwa, terdakwa mengeluh 

pada saksi, bisa ketemu dengan Desi tidak. dan selain itu terdakwa 

mencintai Desi 

h) Bahwa benar terdakwa mencoba menuangkan keinginannya dalam 

bentuk surat dan isinya menarik ini mesra sekali 

i) Bahwa benar saksi menemukan hal-hal seperti Desi sebagai pacar, itu 

menurut saksi dan saksi baca seperti Lesbian itu baru dugaan, dan 

melihat dari curhat terdakwa dan saksi tanya apakah terdakwa pernah 

ciuman dengan Desi dan dijawab terdakwa pernah 

j) Bahwa benar Terdakwa pernah cerita pada saksi kalau tangannya 

terdakwa pernah dimasukkan kedalam lubang vagina Desi dan juga 

meraba payudara 

k) Bahwa benar saksi pernah memberi nasehat dan mengajak berdoa agar 

terdakwa harus terima kodrat, yang diberikan kecantikan oleh Tuhan 

l) Bahwa benar terdakwa merasa sedih dengan buah dada yang besar dan 

bahkan terdakwa tidak pernah pakai BH 

m) Bahwa benar saksi pernah tanya sama terdakwa, katanya Tumik 

(terdakwa) pernah menjilati vagina Desi. Apa Desi diam  dijawab 

Tumik (terdakwa) ya nggak dong 

n) Bahwa benar setelah saksi sering mengajak terdakwa untuk menerima 

dan memahami kodratnva dan hasilnya sekarang terdakwa sudah pakai 

BH 

10) Saksi (Ade Charge) Apriyani, dibawah sumpah menerangkan sebagai 

berikut : 

a) Bahwa benar, saksi mengetahui masalah terdakwa mengajak pergi Desi 

b) Bahwa hubungan pacaran terdakwa dengan Desi suka sama suka, 

sukanya seperti orang pacaran, mereka saling mencintai dan pegang-

pegangan tangan mesra 
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c) Bahwa benar saksi pernah melihat Desi ada dalam kamarnya Terdakwa 

tidur-tiduran, setelah Desi pulang dari sekolah 

d) Bahwa benar saksi tidak pernah melihat mereka pegang payudara 

e) Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi dilarang oleh orang tua 

Desi 

f) Bahwa benar umur kurang lebih 14 tahun dan masih duduk di SMP 

g) Bahwa benar Desi pernah datang sembunyi-sembunyi ditempat 

terdakwa sekitar pukul 3 sore dan Desi juga pernah dijemput terdakwa 

h) Bahwa benar orang tua Desi pernah mencari Desi 

i) Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa pegang yang lain selain 

pegang tangan 

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1) Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan Desi pacaran 

2) Bahwa benar terdakwa sudah pacaran selama 1 tahun 

3) Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau Desi perempuan 

4) Bahwa benar terdakwa belum pernah pacaran dengan laki-laki dan baru 

dengan Desi 

5) Bahwa benar terdakwa tidak tertarik dengan laki-laki dan senang dengan 

Desi 

6) Bahwa benar terdakwa waktu kenal dengan Desi saat lomba 17-an dalam 

Karang Taruna 

7) Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 Desi datang 

ke tempat terdakwa duduk di kamar terus dipanggil mas 

8) Bahwa benar terdakwa dengan Desi sudah melakukan seperti suami istri 

di rumah terdakwa 

9) Bahwa benar awalnya terdakwa ngajak main Desi datang pada pukul 4 

sore masuk kamar kemudian Desi mencium terdakwa dan terus terdakwa 
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mengimbangi cium Desi terus tangan terdakwa dimasukkan ke vagina 

Desi 

10) Bahwa benar terdakwa melakukan di rumah terdakwa baru sekali terus 

terdakwa ajak pergi ke Gedongan rumah kakak terdakwa hanya semalam 

11) Bahwa benar terdakwa berniat pulang dan takut, karena dapat SMS ada 

ancaman dan katanya di rumah sudah ada Polisi, kemudian terdakwa 

panik pergi naik Bus Sedya Mulya ke Gantiwarno Klaten 

12) Bahwa benar terdakwa di Gantiwarno selama 5 hari, terdakwa bermesra-

mesraan juga melakukan sekali memasukkan jari tangan ke vagina Desi 

13) Bahwa benar yang mengajak Desi pergi ke Gedongan dan Gantiwarno 

adalah terdakwa 

14) Bahwa benar terdakwa pernah menjilati vagina Desi 

15) Bahwa benar terdakwa tahu kalau Desi masih sekolah dan umurnya 13 

tahun 

16) Bahwa benar terdakwa senang dengan Desi sejak bulan Juni 2006 

17) Bahwa benar perasaan dalam gejolak hati terdakwa dari fisik terdakwa 

perempuan dan secara jiwa terdakwa cowok 

18) Bahwa benar terdakwa lebih cocok berteman dengan cowok sejujurnya 

terdakwa belum tertarik sama cowok 

19) Bahwa benar terdakwa belum pernah merespon cowok yang senang sama 

terdakwa 

20) Bahwa benar terdakwa sering minum-minuman dan kadang merokok 

21) Bahwa benar terdakwa pernah memperingatkan Desi. saksi itu perempuan 

dan masih kecil 

22) Bahwa benar Desi belum pernah meraba vagina terdakwa 

23) Bahwa benar saat terdakwa melakukan ciuman dan meraba payudara, 

perasaan terdakwa suka dan alat kelamin terdakwa basah juga ada nafsu 

birahi, dan terdakwa merasa nikmat 
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24) Bahwa benar Desi belum pernah menjilati vagina terdakwa, tapi terdakwa 

yang menjilati vagina Desi 

25) Bahwa benar pada saat terdakwa menjilati vagina Desi ada rasa nikmat 

dan tidak jijik seperti waktu meraba-raba payudara 

26) Bahwa benar terdakwa sadar apa yang terdakwa lakukan selama ini dan 

belum terlintas selama terdakwa haid 

27) Bahwa benar perasaan kewanitaan timbul ada, juga sifat kelaki-lakian 

28) Bahwa benar terdakwa pernah diingatkan sama saudara-saudara terdakwa, 

kalau ada kakak, terdakwa bersolek, supaya tidak dimarahi 

29) Bahwa benar terdakwa belum pernah berteman dengan sesama lesbi 

sebelumnya 

30) Bahwa benar setelah terdakwa dinasehati oleh Rohaniawan terdakwa 

sadar dan harus menerima apa adanya 

31) Bahwa benar terdakwa pernah jual kalung terdakwa buat bekal makan 

32) Bahwa benar waktu terdakwa melakukan ciuman, meraba dan menjilati 

Desi menolak dan terdakwa tetap melakukannya 

33) Bahwa benar hasil Visum Et Repertum, terdakwa mencium leher, dada 

sampai merah 

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa 

mengajukan surat-surat bukti berupa : 

1) Fotocopy Catatan toko mas “DEWI SRl”, tanggal 7 Juni 2006; ( bukti T-l ); 

2) Fotocopy buku harian Terdakwa ( bukti T-2 ); 

3) Fotocopy Surat Desi ( bukti T-3 ); 

4) Fotocopy catatan harian terdakwa ( bukti T-4 ); 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala 

yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan menjadi 

bagian tak terpisahkan dengan putusan ini. 
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah 

menyatakan seluruh unsur dalam dakwaannya telah terbukti semua, karenanya 

mohon supaya terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 292 KUHP jo 

Pasal 64 (1) KUHP. 

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya 

telah menyatakan terhadap unsur belum dewasa dinilai sebagai tidak terbukti, 

meskipun saksi korban masih berusia 13 tahun, oleh karena menurut Penasehat 

Hukum terdakwa kedewasaan seorang perempuan ditemukan dengan sudah 

mengalami “Haid” dan ternyata saksi korban pada usia 10 tahun sudah “Haid” 

karena sudah termasuk dewasa. 

Menimbang, bahwa demikian pula unsur melakukan perbuatan cabul 

menurut pendapat Penasehat Hukum terdakwa telah dinilai apa yang dilakukan 

Terdakwa kepada saksi korban (mencium pipi, mencium leher, mencium buah 

dada dan Vagina) dianggap sebagai ungkapan kasih sayang sebagaimana lazim 

terjadi antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang saling mengasihi, 

karena itu bukan merupakan perbuatan cabul. 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 

apakah segala unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, terlebih dahulu 

Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta yang terbukti baik yang 

diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk 

serta dari bukti surat terdakwa, sebagai berikut : 

1) Benar terdakwa telah berusia 21 tahun pada waktu melakukan ciuman 

kepada korban 

2) Benar saksi korban berusia 13 tahun waktu dicium/berciuman dengan 

terdakwa 

3) Benar antara korban dan terdakwa berpacaran 
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4) Benar terdakwa pernah mencium pipi, leher, buah dada dan Vagina saksi 

korban 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak 

mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan 

dengan surat dakwaan Penuntut Hukum. 

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk 

Tunggal yaitu bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 292 KUHP jo 

Pasal 64 (l) KUHP. 

Menimbang bahwa untuk dapat dikenakannya Pasal tersebut pada 

seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang 

merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu 

1) Orang Dewasa 

2) Melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa 

3) Yang berjenis kelamin sama 

4) Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut 

Mengenai Unsur “Orang Dewasa”: 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewasa adalah saat 

seseorang dapat dikatakan mampu untuk melakukan tindakan hukum dan dapat 

dipertanggung Jawabkan akan segala perbuatannya. 

Menimbang. bahwa sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1097 tentang Pengadilan Anak telah 

ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan 

belum pernah kawin. Bertitik tolak dari hal tersebut maka jelas seseorang yang 

telah berusia diatas 18 tahun tidak tergolong anak-anak lagi melainkan sudah 

dewasa. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang dibacakan 

diawal persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah 

terbukti bahwa benar Terdakwa telah berumur 22 tahun dan pada waktu 

melakukan tindak pidana ini Terdakwa berusia 21 tahun. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

maka Unsur Orang Dewasa telah dapat dibuktikan dengan sah. 

Mengenai unsur melakukan perbuatan cabul dengan anak yang 

belum dewasa : 

Menimbang, bahwa cabul adalah berarti keji atau kotor / perbuatan 

buruk yang berkaitan dengan kesopanan / kesusilaan ( Kamus Umum Bahasa 

Indonesia), sedang perbuatan cabul menurut penjelasan Pasal 289 KUHP ialah 

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/perbuatan keji yang berhubungan 

dengan “Nafsu Kekelaminan”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Desi 

dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa benar 

terdakwa telah memperlakukan korban seakan-akan sebagai isterinya dengan 

mencium pipi, leher, buah dada dan vagina serta memasukkan jari ke vagina 

saksi korban. 

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum 

Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menciumi pipi, 

leher, buah dada dan Vagina saksi korban adalah ekspresi kasih sayang 

terdakwa pada diri korban, dan bukanlah sebagai perbuatan cabul dan 

melanggar kesusilaan serta hubungan Lesbian adalah pilihan orientasi Sex yang 

wajib dihormati Pengadilan sebagai bagian dari HAM . Demikian juga 

penilaian Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan ada perbuatan cabul 

bila terdapat serangan terhadap kehormatan / kesusilaan, sedang dalam kasus 

ini terjadi ungkapan kasih sayang sebagaimana lazim terjadi antara laki-laki 
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dan perempuan dewasa yang saling mengasihi, dalam hal ini terhadap hal-hal 

tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa justru 

apa yang dilakukan orang dengan ciuman pipi, leher, buah dada dan vagina 

adalah merupakan perbuatan cabul seperti dikehendaki Undang-Undang karena 

perbuatan tersebut merupakan pelampiasan nafsu kekelaminan. 

Menimbang, bahwa tempat-tempat yang ada pada tubuh manusia 

seperti leher, pipi, bibir buah dada dan vagina adalah symbol sex perempuan, 

dalam mewujudkan rasa cinta (kasih sayang) yang umumnya dilakukan oleh 

lawan jenisnya, dan wujud rasa cinta yang dilakukan dengan mencium pada 

tempat-tempat diatas merupakan pelampisan nafsu kekelaminan dan karenanya 

sudah termasuk perbuatan cabul dalam arti hukum dengan demikian menurut 

majelis unsur melakukan perbuatan cabul telah terbukti adanya. 

Menimbang, bahwa mengenai anak yang belum dewasa, majelis 

mengacu pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997, yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak adalah orang yang belum 

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada, ternyata saksi korban berumur 

13 tahun dan belum pernah kawin sehingga jelas korban termasuk anak yang 

belum dewasa, meskipun yang bersangkutan telah mengalami menstruasi/haid. 

Menimbang. bahwa dan uraian pertimbangan diatas maka unsur-unsur 

melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa telah terbukti 

dengan sah, hal ini dikaitkan dengan pengetahuan terdakwa pada waktu 

bermesraan dengan korban sempat menolak karena saksi korban masih 

dianggap anak kecil, sehingga terdakwa patut mengetahui bahwa saksi korban 

masih belum dewasa. 

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang sejenis kelamin dengan dia, 

bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa dan saksi korban adalah sama 
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jenisnya sebagai perempuan, hal ini terbukti dari keterangan terdakwa dan saksi 

korban sendiri yang mengaku berjenis kelamin perempuan juga fisiknya. 

Menimbang, bahwa terhadap unsur sebagai perbuatan berlanjut, 

bahwa antara terdakwa dan saksi korban berpacaran sejak akhir tahun 2005 

sampai dengan pertengahan tahun 2006 dimana Terdakwa dengan korban 

selama berpacaran sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang seperti 

mencium pipi, leher meraba buah dada dan vagina korban. 

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang berulang-

ulang sehingga tidak diketahui lagi berapa kali melampiaskan nafsu 

kekelaminannya kepada korban, dengan demikian maka unsur berulang-ulang 

sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti dengan sah. 

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Penasehat hukum Terdakwa 

dalam pembelaannya tentang ketidak setujuannya bahwa : 

1) Berciuman/mencium pipi, leher, bibir, buah dada dan Vagina dengan 

sesama jenis merupakan ekspresi sex yang merupakan HAM dan bukanlah 

merupakan perbuatan melanggar hukum 

2) Apa yang dilakukan orang dengan menciumi orang yang dicintai adalah 

merupakan wujud kasih sayang 

3) Hubungan lesbian adalah pilihan orientasi sex yang wajib dihormati 

Pengadilan karena Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dalam Pasal 4 telah 

memberi kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani 

4) Lesbi/gay bukan lagi tergolong kelainan jiwa dan tidak memerlukan 

therapy penyembuhan apapun 

Majelis Hakim secara umum sependapat, oleh karena telah diatur 

dalam UU No. 39 Tahun 1999. KUHP sendiri tidak menempatkan satu 

pasalpun yang dapat menjerat pelaku perbuatan cabul sesama jenis yang 

dilakukan orang yang sama-sama sudah dewasa. 
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Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat, dalam komunitas manusia PASTI ada aturan-aturan yang 

membatasi kebebasan manusia dalam mengekspresi keinginannya, dan 

UU/Peraturan Hukum telah membatasi ekspresi manusia yang berkaitan 

dengan “NAFSU KEKELAMINAN”, baik dari aspek dimana dilakukan 

(tempat), aspek pelakunya (kecakapan). 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada aspek yang dilanggar oleh 

terdakwa dalam menyalurkan ekspresi sexnya terhadap diri korban, yaitu 

bahwa saksi korban masih belum dewasa dalam arti kejiwaan korban masih 

belum dianggap mampu untuk memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan 

mempunyai dampak buruk bagi yang bersangkutan / tidak untuk masa yang 

akan datang. 

Menimbang, bahwa kedewasaan dalam hukum pidana/perdata lebih 

menitikberatkan pada aspek “kematangan kepribadian / psykologis”, bukan 

ditentukan dengan sudah / belum HAID nya perempuan yang bersangkutan. 

Hal ini berkaitan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum dan 

pertanggung jawaban. 

Menimbang, bahwa terhadap orang yang masih belum dewasa / anak 

baik laki-laki atau perempuan, pemerintah telah menunjukkan perhatiannya 

dengan telah mengundangkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dengan pertimbangan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa karena merupakan tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 

depan. 

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul 

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
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luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakukan tanpa diskriminasi. 

Menimbang, bahwa dalam perlindungan anak UU No. 23 Tahun 

2002 telah membebani bukan saja negara/pemerintah, namun masyarakat, 

keluarga dan orang tua untuk menyelenggarakan dan bertujuan dalam 

perlindungan anak, dalam hal ini khususnya di bidang Sex (Pasal 1 angka 15, 

Pasal 20 ). 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas 

Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 

292 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum telah dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan dan bahwa 

Terdakwalah yang telah bersalah melakukan perbuatan tersebut. 

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis 

tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat 

menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu kepada 

Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah 

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan 

membayar biaya perkara. 

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis menentukan 

hukuman yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-

hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. 

Hal-hal yang meringankan : 

1) Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk 

menata masa depannya dengan baik 

2) Terdakwa mengaku terus terang, sopan dan belum pernah di hukum 
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3) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. 

Hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban mengalami 

ketergantungan akibat sudah mengalami kenikmatan sex yang belum saatnya 

dilakukan. 

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap pelaku Tindak 

Pidana pencabulan sejenis terhadap korban anak di bawah umur (Pasal 292 

KUHP) 

Putusan yang dijatuhkan hakim tersebut  adalah berdasarkan kebebasan 

Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak 

boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : 

”Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 

Hal tersebut juga dikuatkan dalam Undang-undang Pokok Kehakiman 

yakni UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 yang 

menyatakan bahwa ”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia”. 

Hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa seseorang yang diduga 

melanggar peraturan hukum pada proses persidangan terutama dalam hal 

menjatuhkan putusan. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat 

mutlak secara tidak terbatas. Hakim harus melihat faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya suatu tindak pidana, memperhitungkan suatu tindak pidana, 
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memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana, keadaan yang meliputi 

kepribadian dari pelaku, umur, tingkatan pendidikan, lingkungan sekitar, 

terdakwa, dan hal-hal lainnya. 

Pada tahun 2006 telah terjadi tindak pidana pencabulan oleh Watik 

Wahyuningsih alias Tumik, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia dan 

beragama Kristen. Terdakwa berjenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta 

tanggal 18 April 1984 serta bertempat tinggal di Mutihan Rt.05 /10 Kelurahan 

Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Pendidikan terakhir terdakwa 

adalah Sekolah Menegah Pertama dan kini bekerja sebagai penjual es. 

Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan terhadap korban anak 

perempuan dibawah umur yakni Desi Fatmawati yang berumur 13 tahun. 

Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai 

satu perbuatan yang diteruskan. 

Adapun modus operandinya adalah mengajak korban ke kamar terdakwa 

untuk berbincang-bincang, kemudian tangan terdakwa meraba-raba badan korban, 

meraba payudara kemudian meraba-raba vagina korban, dan menciumi pipi, leher 

kemudian jari tangan terdakwa dimasukkan ke vagina korban hingga vagina 

korban berdarah. Setelah diperlakukan seperti itu, korban tidak berani untuk 

melapor kepada siapapun karena merasa malu dan takut menjadi bahan 

perbincangan masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun 

waktu bulan Pebruari sampai dengan Juni 2006. 

Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutus perkara 

tersebut dengan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan bahwa terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als TUMIK telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“secara berlanjut melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

perempuan yang belum dewasa” 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 8 (Delapan) bulan  

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5. Menetapkan surat-surat bukti T.1 s/d T.4 tetap terlampir dalam berkas 

6. Membebankan pula kepada terdakwa membayar beaya perkara sebesar Rp. 

1.000.- (seribu rupiah). 

Dalam kasus tersebut dapat kita lihat bahwa Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan tuntutan antara lain : 

1) Menyatakan terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als TUMIK bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP jo Pasal 

64 ayat(l) KUHP  

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als 

TUMIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama 

terdakwa ditahan, dengun perintah terdakwa tetap ditahan  

3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 

1.000,-(Seribu rupiah). 

Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan 

putusan seperti tersebut diatas. Melihat dari hasil putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta, sangat disayangkan bahwa hakim lemah dalam 

memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Watik Wahyuningsih alias Tumik. 

Padahal, apabila dilihat dari akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan 

hilangnya keperawanan korban dan derita psikis serta psikologis yang dialami 

korban maka tindak pidana ini tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana yang 

ringan. Tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta disini tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan pidana terdakwa. 
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Seharusnya bentuk pertimbangan yang diambil oleh hakim disini bukan 

hanya dalam hal bentuk perbuatan pidana terdakwa, tetapi juga akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Sangat tidak pantas ketika seseorang yang 

melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang sejenis kelamin hanya 

dihukum dengan pidana 8 (delapan) bulan. Padahal, dampak yang ditimbulkan 

olek perbuatan pelaku sangatlah besar bagi masa depan korban. 

Dalam menjalankan tugasnya, hakim bertanggung jawab kepada hukum, 

masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, putusan yang 

dijatuhkan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat 

mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor 303/Pid.B/2006 tentang Tindak Pidana Pencabulan 

sejenis terhadap korban anak dibawah umur, maka dapat ditarik kesimpulan:  

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memprtimbangkan hal-hal yang 

meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang 

meringankan dalam kasus tersebut adalah bahwa terdakwa masih muda 

sehingga diharapkan bias menata masa depannya dengan baik, terdakwa 

mengaku terus terang, sopan dan belum pernah dihukum, perbuatan tersebut 

dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan hal-hal yang memberatkan 

adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami 

ketergantungan akibat sudah mengalami kenikmatan sex yang belum saatnya 

dilakukan. Tindak pidana pencabulan sejenis yang dilakukan terhadap korban 

anak dibawah umur merupakan kejahatan yang tidak bisa dipandang ringan. 

Kejahatan ini dapat membuat trauma sacara psikis dan psikologis terhadap 

korban. 

2. Menurut analisis Penulis, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

dalam menjatuhkan sanksi 8 (delapan) bulan penjara kurang tepat. Seharusnya 

hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa 

Penuntut umum yakni 2 (dua) tahun penjara. Hal ini untuk membuat terdakwa 

benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung 

kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. 
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B. Saran 

Penulis akan memberikan beberapa saran demi terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang aman dan bebas dari tekanan rasa takut akibat kejahatan. Saran 

tersebut antara lain : 

1. Perlunya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi kejahatan yang 

merajalela di sekitar masyarakat. 

2. Orang tua diharapkan selalu memantau kegiatan anak, termasuk orang-orang 

yang bergaul dengan anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kemungkinan anak menjadi korban kejahatan. 

3. Peran pemerintah sangat penting untuk memberantas peredaran film porno 

dan media cetak yang menonjolkan sisi pornografi dalam pemberitaannya. 

4. Khusus kepada orang tua ataupun pihak keluarga yang anak atau kerabatnya 

telah menjadi korban kejahatan kesusilaaan diharapkan mampu memberikan 

dorongan moril agar korban tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan 

dan masa depannya. 

5.  Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas diri sehingga 

mempunyai kemampuan analisis yang tepat terhadap suatu kasus agar 

kejadian pemberian sanksi terlalu rendah tidak terulang lagi. 
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P U T U S A N: 

Nomor: 303 /Pid.B/2006/PN.Ska. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

PENGADILAN NEGERI Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara 

pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 

Nama    :  WATIK WAHYUNINGSIH alsTUMIK; 

Tempat lahir :  Surakarta; 

Umur/ tgl.lahir :  22 tahun/ 18 April 1984; 

Jenis kelamin :  Perempuan;  

Kebangsaan  :  Indonesia; 

Tempat tinggal :  Mutihan Rt.05 /10 Kl.Sondakan  

    Kec.Laweyan Kota Surakarta ; 

Agama  : Kristen; 

Pekerjaan  :  Jualan es; 

Pendidikan  :  SMP; 

Yang dalam hal ini terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya RINA 

IMAWATI,SH.Dkk, Advokat, Alamat, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta (Kantor Badan 

Mediasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNS), Berdasarkan surat kuasa 

Khusus tanggal 16 September 2006 

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Juli 2006 sampai dengan sekarang; 

PENGADILAN NEGERI tersebut  

Setelah membaca : 

- Surat Penetapan Ketua Pengadllan Negeri Surakarta tanggal 11 September 

2006 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;  
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- Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 September 2006 tentang hari 

sidang; Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 8 

September 2006 dari Kejaksaan Negeri Surakarta beserta berkas perkaranya;  

Setelah mendengar dan memperhatikan : 

2. Pembacaan Surat  Dakwaan Penuntut Umum  sebagai  dasar pemeriksaan 

perkara ini; 

3. Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya 

menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum oleh karena 

tidak memenuhi syarat formal maupun materiil sebagaimana yarig ditentukan 

dalam pasal 143 (2) Sub a dan b KUHAP; 

4. Setelah memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum dan Putusan Sela dari 

Majelis Hakim atas eksepsi tersebuf sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

putusannya tertanggal 12 Oktober 2006 yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak serta 

memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; 

5. Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; 

6. Setelah mendengar pula Tunlutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya 

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutuskan : 

1) Menyatakan terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als TUMIK bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 292 KUHP jo 

Pasal 64 ayat(l) KUHP ; 

2) Menjatuhkan pidana teihadap terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als 

TUMIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama 

terdakwa ditahan, dengun perintah terdakwa tetap ditahan ; 

3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 

1.000,-(Seribu rupiah); 

7. Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa 

sebagaimana yang diuraikan dan d:bacakan dipersidangan tanggal 4 Desember 
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2006 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari psal 292 

KUHP tidak terpenuhi, oleh karenanya mohon agar Majeis Hakim 

mcmbebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan serta memulihkan hak 

Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya; 

Atas   Pembelaan   tersebut   Jaksa   Penuntut   Umum   menyatakan   tetap   

pada tuntutannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan 

dengan Dakwaan sebagai berikut: 

Dakwaan: 

Bahwa ia terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als TUMIK secara berulang-ulang 

yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu : 

5) Pada hari dan tanggal sudah lupa dalam bulan Pebruari 2006 siang hari dirumah 

terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta; 

6) Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 siang hari dirumah terdakwa Mutihan 

Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta; 

7) Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah terdakwa 

Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta; 

8) Pada hari Senin tanggal 2.6 Juni 2006 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah kakak 

terdakwa didaerah Gedongan Colomadu Karanganyar ( sesuai dengan ketentuan 

pasal 84 KUHAP perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta ); 

9) Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2006 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah nenek 

terdakwa didaerah Gantiwarno Klaten (sesuai dengan ketentuan pasal 84 KUHAP 

perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta); 

Atau setidak-tidaknya pada suatu hari antara bulan Pebruari 2006 s/d bulan Juni 2006 

atau  setidak-tidaknya  disuatu  tempat   lain   yang   masih   termasuk  daerah  hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Klaten, 

telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa yaitu saksi korban Desi 

Fatmawati; 
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Perbuatan rnana dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5(lima) kali dengan cara scbagai 

berikut: 

Ø Dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sodankan Laweyan Surakarta terdakwa 

menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban Desi Fatmawati;    

Ø Dirumah terdakwa Mutihan Rt.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta terdakwa 

menciumi   dan  meraba-raba  payudara  saksi   korban   Desi   fatmawati   serta 

Terdakwa menjilati dan memasukkan jari tangannya kedalam lubang vagina saksi 

korban Desi Fatmawati hingga robek; 

Ø Dirumah terdakwa Mutihan III.05/10 Sondakan Laweyan Surakarta terdakwa 

menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban Desi Fatmawati; 

Ø Dirumah kakak terdakwa didaerah Gedongan Colomadu Karanganyar terdakwa 

menciumi  dan   meraba-raba  payudara  saksi   korban   Desi   Fatmawati   serta 

memasukkan   jari   tangannya   kedalam   lubang   vagina   saksi   korban   Desi 

Fatmawati;  

Ø Dirumah Nenek terdakwa didaerah Gantiwarno Klaten terdakwa menciumi dan 

meraba-raba payudara saksi korban serla memasukkan jari tangannya kedalam 

lubang vagina saksi korban Desi Fatmawati; 

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Desi Fatmawati 

mengalami kemerahan di payudara kanan dan kemerahan dileher sebelah kiri akibat 

trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No.R/VER-38/VII/2006/Poliklinik 

tanggal 3 Juli 2006 dari RS. Poliklinik Bhayangkara Surakarta; 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 

KUHP jo pasal 64 ayat(l) KUHP; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, Penuntut Umum 

mengharapkan kepersidangan para saksi yang telah memberikan keterangan masing-

masing sebagai berikut: 

1. Saksi DESI FATMAWATI; Tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 
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· Bahwa benar saksi sekaraag berumur 13 tahun dan masih sekolah SMP Klas 

2; 

· Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2005 saat 

lomba 17 an; 

· Bahwa benar setelah kenalan dengan terdakwa saksi  sering ketemu dan 

terdakwa sering memberikan masukan kepada saksi; 

· Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa hanya teman dan tidak ada 

hubungan keluarga; 

· Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar jam 20.30 WIB di 

Kp.Mutihan Sondakan Laweyan Surakarta saksi djajak pergi teidakwa tanpa 

seijin orang tua saksi; 

· Bahwa benar saksi pernah diperlakukan oleh terdakwa dirumah terdakwa 

berada dalam kamar terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol lama-lama tangan 

Terdakwa meraba-raba badan saksi, dibuka dan diraba-raba payudara 

kemudian meraba-raba vagina saksi; dan menciumi pipi; leher kemudian jari 

tangannya terdakwa dimasukkan ke vagina saksi; dan saksi merasakan sakit; 

· Bahwa benar ,saksi diajak pergi ke Gedongan Colomadu Karanganyar 

kerumah kakaknya terdakwa yang bernama mbak NING dengan naik taxi 

dirumah kakaknya terdakwa menginap semalam kemudian saksi dipaksa 

melepas celana panjang saksi, terus tangannya terdakwa dimasukkan ke 

vagina; 

· Bahwa benar saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi takut kalau 

diomongkan orang; 

· Bahwa selama saksi dicabuli terdakwa yang melihat Mohammad Sidik teman 

terdakwa pada hari Jumat saat saksi Sidik mau solat Jumatan; 

· Bahwa benar saksi dicabuli terdakwa dengan cara saksi diciumi pipi, ciumi 

leher, bibir kemudian saksi diraba-raba bagian payudara dan vagina, 

selanjutnya celana dalam saksi dibuka menyamping lalu dijilati vagina saksi 
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dengan lidahnya, kemudian jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kelubang 

vagina saksi hingga mengeluarkan darah dan merasakan sakit; 

· Bahwa benar saksi diperlakukan seperti itu sejak bulan Pebruari 2006; 

2. Saksi Ferina Oktaviani: Tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 

· Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; 

· Bahwa benar antara Terdakwa dengan Desi pacaran; 

· Bahwa benar Desi Fatmawati dibawa pergi terdakwa tanpa ijin orang tuanya; 

· Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong sama terdakwa untuk 

memanggilkan Desi lewat telpon dan jam 18.45 Desi datang kerumah Tumik 

(terdakwa) dan Desi masuk kamar dan dikunci dari dalam, kemudian Pak 

Denya Desi yaitu saksi Samidi yang mencari dan menanyakan Desi, saksi 

menjawab tidak ada karena sebelumnya terdakwa berpesan kepada saksi dan 

teman-teman saksi kalau ada yang mencari Desi bilang tidak ada; 

· Bahwa benar saksi ditelpon terdakwa minta dikirim baju, saksi disuruh minta 

kunci rumah ditempatnya mbak Tini kakak terdakwa, juga terdakwa bilang 

kalau terdakwa pergi dengan Desi tidak ada paksaan alias suka sama suka; 

· Bahwa benar saksi pernah lihat kalau terdakwa sering minum-minuman dan 

mabuk juga merokok; 

· Bahwa benar terdakwa dengan Desi bermesra-mesraan pegang tangan dan 

mencium dibagian leher disekitar bagian kepala dan waktu itu dilakukan 

dirumah terdakwa; 

· Bahwa benar yang melakukan ciuman adalah terdakwa; 

· Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Desi dan terdakwa minggat selama 1 

minggu dan sebelumnya sekitar jam 1 malam Pakdenya Desi mencari 

ditempat saksi,dan saksi jawab tidak ada, terus kabar besoknya Desi minggat; 

· Bahwa benar setelah 1 mir.ggu kemudian ketemu di Wonosari Klaten; 

· Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi lebih dekat saksi dari pada 

Desi; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

3. Saksi SETIYADI; Tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut: 

· Bahwa benar saksi kenal dengan Desi lain kampung dan saksi dikenalkan oleh 

teman saksi; 

· Bahwa benar menurut saksi Desi masih anak-anak; 

· Bahwa benar saksi tidak pernah Iihat terdakwa dengan Desi pacaran dan 

hubungan terdakwa dengan Desi pacaran diberitahu oleh terdakwa; 

· Bahwa benar saksi pernah tahu Desi dibawa pergi sama terdakwa dan 

perginya kemana saksi tidak tahu; 

· Bahwa benar mereka pergi selama 1 minggu, karena saat pergi saksi dan Eko 

yang mengantar terdakwa dan Desi dengan boncengan sepeda, terus menuju 

pertigaan Laweyan lampu merah terus naik taxi;--------------------------------  

· Bahwa benar saat mereka pergi tidak ijin sama orang tunya Desi; -----------  

· Bahwa benar saksi tahunnya Desi minggat dari orang tuanya Desi, karena 

waktu itu orang tuanya Desi tanya sama saksi, dimana Desi sampai sekarang 

belum pulang; -------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi tidak memberitahukan kepada orang tuanya Desi saat 

mereka pergi;--------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi tahu Desi main ke rumah terdakwa didalam kamar, karena 

saksi tahu dari Firina kalau Desi sama Terdakwa ada didalam kamar;-------  

 

4. Saksi MOHAMMAD SIDIK SARIYONO; Tanpa disumpah menerangkan 

sebagai berikut : 

· Bahwa benar, saksi belum lama kenal dengan Desi baru 1 minggu; ---------  

· Bahwa benar rumah saksi dengan Desi jauh; ------------------------------------  

· Bahwa benar saksi kenal dengan Tumik sudah lama 3 bulan dan saksi sering 

ke rumah Terdakwa main gitar-gitaran;-------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa dan Desi cium-ciuman di kamar, 

dan saksi lihat sendiri karena saksi diajak masuk ke kamar;-------------------  
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· Bahwa benar didalam kamar ada 3 orang;----------------------------------------  

· Bahwa benar yang mencium Terdakwa dan yang dicium Desi 3 kali dipipi 

kanan; ----------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi selama dua bulan saksi kenal 

dengan Terdakwa, terdakwa dan Desi Yang-yangan., dan saya tahu dari 

teman-teman dan teman-teman sering cerita; ------------------------------------  

· Bahwa benar biasanya kalau pacaran laki-laki sama perempuan;-------------  

· Bahwa benar saksi pernah dengar Terdakwa dan Desi pergi selama 1 minggu 

berduaan,. tapi perginya saksi tidak tahu;-----------------------------------------  

· Bahwa benar Terdakwa maupun Desi tidak pernah cerita kalau mereka 

pacaran; 

· Bahwa benar terdakwa pernah cerita kalau terdakwa mau pergi; -------------  

 

5. Saksi AGUSTINUS; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : 

· Bahwa benar saksi adalah ayah kandung Desi; ----------------------------------  

· Bahwa benar anak saksi umurnya 13 tahun dan masih sekolah di SMP keas 2;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar Desi selama ini sudah punya pacar/masih sir-siran atau pacuk-

pacukan; -------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, 

karena terdakwa tetangga saksi;----------------------------------------------------  

· Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa suka-sama suka tidak benar, 

sesama jenis kelamin pacaran tidak mungkin; -----------------------------------  

· Bahwa benar saksi yang melaporkan ke Kantor Polisi Laweyan karena anak 

saksi diculik; --------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar pukul 19.00 WIB, 

waktu itu anak saksi disuruh Ibunya (istri saksi) untuk menjemput adiknya 

dirumahnya nenek saksi, kemudian sekitar jam 20.00 WIB adik Desi pulang 
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tapi tidak bersama Desi, setelah ditanya adik Desi menjawab kalau Desi tidak 

ke rumah nenek tetapi pergi bersama temannya, dan tahu-tahu Desi tidak 

pulang; ---------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar Desi tidak pulang selama 1 minggu, dan saksi tahu Desi 

perginya sama Terdakwa; -----------------------------------------------------------  

· Bahwa benar setelah 1 minggu akhirnya Desi dan terdakwa diketemukan oleh 

saudaranya terdakwa; ----------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar setelah pulang kondisi anak saksi keadaan kosong dan kelihatan 

ketakutan;------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saat Desi pergi bersama terdakwa tidak pamit;------------------  

· Bahwa benar selama Desi pergi sama Terdakwa, Desi pernah cerita, dibawa 

pergi dan diraba-raba dan pernah tidur dipengungsian tidur  

berdua; ---------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa membawa pergi anak saksi tidak wajar; --------------  

· Bahwa benar alasan saksi melapor ke Polisi karena terdakwa melarikan anak;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa saksi tidak melihat di payudara ada kemerahan;------------------------  

· Bahwa benar bentuk kelamin anak saksi wanita; --------------------------------  

· Bahwa benar waktu ngantar Desi ke Rumah Sakit istri saksi dan saksi sendiri; 

· Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa; --------------------------------  

 

6. Saksi SAMIDI; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : 

· Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari main dan kumpul sama anak laki-laki;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa teman sekampung; ----------  
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· Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 sekitar jam 9 malam; 

keponakan saksi dibawa pergi sama terdakwa tanpa ijin orang tuanya;------  

· Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditanyai adik saksi 

yang bernama Milarsih Ibunya Desi menanyakan Desi; -----------------------  

· Bahwa saksi pernah mencari Desi dirumahnya terdakwa dan disana banyak 

anak-anak laki-laki, dan saksi Tanya mereka bilang tidak ada Desi, 

selanjutnya saksi menunggu didepan rumah terdakwa sampai pagi, namun 

Desi dan terdakwa tidak muncul, kemudian saksi dibantu warga mencari 

namun tidak berhasil; ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi tidak tahu kemana perginya mereka; 

7. Saksi EKO BUDI MARYANTO; dibawah sumpah memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

· Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar kejadian pada ban Senin tanggal 26 Juni 2006 di rumah 

terdakwa Mutihan Sondakan Laweyan terdakwa pergi sama Desi;-----------  

· Bahwa benar waktu saksi main dirumahnya terdakwa dan Desi ke rumah 

terdakwa terus mereka pergi dan perginya kemana saksi tidak tahu; 

· Bahwa benar waktu pergi dari rum ah terdakwa naik sepeda boncengan dan 

saksi ikut ngantar naik sepeda, terus turun di pertigaan lampu merah Laweyan 

kemudian Desi sama terdakwa naik taxi; -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar hubungan Desi dengan terdakwa hubungan pacaran, dan saksi 

tahu mereka mesra-mesraan dan sering keluar bareng; -------------------------  

· Bahwa benar Desi sama terdakwa pergi tidak pamit orang tua;---------------  

· Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa lebih dekat, karena saksi 

sering main gitar-gitaran; -----------------------------------------------------------  
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· Bahwa benar sebelum Terdakwa sama Desi pergi Pakdenya Desi ada di rumah 

terdakwa mencari Desi; -------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi sama Desi terdakwa tampak ketakutan, 

karena Desi dicari pakdenya; ------------------------------------------------------  

· Bahwa benar yang ngajak pergi Desi sama-sama dan waktu itu saksi sedang 

memperbaiki sepeda; ----------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar setelah mereka pergi, malamnya saksi terus pulang dan tidak 

tahu ada peristiwa apa saksi tidak tahu;-------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi dengan Desi baru saja kenal; --------------------------------  

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan telah 

menghadapkan para saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah, masing-masing antara lain; ---------------------------------------------------   

 

 

8. Saksi (Ade Charge) AGUS HARYONO; Tanpa di sumpah menerangkan : 

· Bahwa benar saksi adalah kakak kandung terdakwa; ---------------------------  

· Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 saksi diberitahu oleh adik saksi 

bernama Heni melalui telpon kalau terdakwa dan temannya pergi tanpa pamit;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar, saksi baru mengetahui permasalahan yang sebenarnya kalau 

Terdakwa pergi sama temannya dan kemudian dicari keluarga Desi; --------  

· Bahwa benar saksi tidak tahu kalau adiknya (terdakwa) bersama Desi pergi 

kemana; --------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar, saksi berdoa dan telah dikabulkan doa saksi ternyata adik saksi 

(terdakwa) berada di rumah neneknya di Ganti Warno Klaten; ---------------  

· Bahwa benar, saksi sebelum sampai ke rumah nenek, saksi bertemu dengan 

neneknya dan mengatakan kalau Terdakwa berada di rumah neneknya 

tersebut; --------------------------------------------------------------------------------  
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· Bahwa saat ditemukan terdakwa dan Desi berada didalam tenda pengungsian 

karena rumah neneknya hancur terkena gempa bumi; --------------------------  

· Bahwa benar, setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan Desi, saksi bercerita 

kalau permasalahan ini telah dilaporkan ke Polisi oleh keluarga Desi, sehingga 

mereka harus pulang dan terdakwa hams jujur dan be items terang apa 

adanya; ---------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar, akhirnya saksi bisa membawa pulang terdakwa dan Desi 

dengan naik mobil; -------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar pada waktu itu didalam mobil saksi melihat agak aneh pada adik 

saksi (terdakwa), adik saksi duduk berpangkuan dengan Desi dengan mesra;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar, karena terdakwa mendapat ancaman dari keluarga Desi, maka 

terdakwa saksi diserahkan ice Polisi Polsek Laweyan; -------------------------  

· Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai hubungan terdakwa dengan Desi, 

karena saksi tidak serumah dengan Terdakwa dan tidak tahu permasalahan 

yang dihadapinya; --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa pada waktu saksi menyerahkan terdakwa kelihatan ada rasa takut dan 

saksi katakan pada terdakwa .terdakwa harus bertanggung jawab karena kamu 

sudah dewasa, kamu harus jujur;---------------------------------------------------  

· Bahwa benar, saksi sebagai kakak berharap agar spikis terdakwa tidak 

tertekan dan bisa baik ; --------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar pada hari itu saksi baru tahu, kalau adik saksi (terdakwa) ada 

perubahan sikap, terdakwa duduk perpangkuan, perempuan sama perempuan 

mesra begitu; --------------------------------------------------------------------------  

 

9. Saksi (Ade Charge) MARIA RITA ROESWIASTOETI; dibawah sumpah 

menerangkan sebagai berikut : 
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· Bahwa benar, saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh temannya dari Komnas 

Perempuan di Kantor POLTABES Surakarta; -----------------------------------  

· Bahwa setelah saksi dikenalkan dengan terdakwa, saksi berusaha untuk 

menenangkan perasaan terdakwa agar tidak kalut;------------------------------  

· Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi hubungan istimewa;--------  

· Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai penasehat spiritual untuk melakukan doa 

bersama; -------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa pernah minta tolong sama saksi, bahwa terdakwa 

kepingin ketemu sama Desi dan titip surat buat Desi; --------------------------  

· Bahwa benar Desi bilang sama saksi kalau Desi dilarang ayahnya; ----------  

· Bahwa benar selama saksi bilang dengan terdakwa, terdakwa mengeluh pada 

saksi, bisa ketemu dengan Desi tidak. dan selain itu terdakwa mencintai Desi;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa mencoba menuangkan keinginannya dalam bentuk 

surat dan isinya menarik ini mesra sekali; ----------------------------------------  

· Bahwa benar saksi menemukan hal-hal seperti Desi sebagai pacar, itu menurut 

saksi dan saksi baca seperti Lesbian itu bam dugaan, dan melihat dari curhat 

terdakwa dan saksi tanya apakah terdakwa pernah Ciuman dengan Desi dan 

dijawab terdakwa pernah; -----------------------------------------------------------  

· Bahwa benar Terdakwa pernah cerita pada saksi kalau tangannya terdakwa 

pernah dimasukkan kedalam lubang vagina Desi dan juga meraba payudara;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi pernah memberi nasehat dan mengajak berdoa agar 

terdakwa harus terima kodrat, yang diberikan kecantikan oleh Tuhan; ------  

· Bahwa benar terdakwa merasa sedih dengan buah dada yang besar dan bahkan 

terdakwa tidak pernah pakai BH; --------------------------------------------------  
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· Bahwa benar saksi pernah tanya sama terdakwa, katanya Tumik (terdakwa) 

pernah menjilati vagina Desi. Apa Desi diam  dijawab Tumik (terdakwa) ya 

nggak dong; ---------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar setelah saksi sering mengajak terdakwa untuk menerima dan 

memahami kodratnva dan hasilnya sekarang terdakwa sudah pakai BH;----  

 

10. Saksi (Ade Charge) APRIYANI; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : 

· Bahwa benar, saksi mengetahui masalah terdakwa mengajak pergi Desi;---  

· Bahwa hubungan pacaran terdakwa dengan Desi suka sama suka, sukanya 

seperti orang pacaran, mereka saling mencintai dan pegang-pegangan tangan 

mesra; ----------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi pernah melihat Desi ada dalam kamarnya Terdakwa tidur-

tiduran, setelah Desi pulang dari Sekolah;----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saksi tidak pernah melihat mereka pegang payudara; ----------  

· Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Desi dilarang oleh orang tua Desi;

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar umur kurang lebih 14 tahun dan masih duduk di SMP;--------  

· Bahwa benar Desi pernah datang sembunyi-sembunyi ditempat terdakwa 

sekitar jam 3 sore dan Desi juga pernah dijemput terdakwa; ------------------  

· Bahwa benar orang tua Desi pernah mencari Desi; -----------------------------  

· Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa pegang yang lain selain pegang 

tangan; ---------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

· Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan Desi pacaran; ----------------------  

· Bahwa benar terdakwa sudah pacaran selama 1 tahun;-------------------------  

· Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau Desi perempuan; -------------------  
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· Bahwa benar terdakwa belum pernah pacaran dengan laki-laki dan baru 

dengan Desi; --------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa tidak tertarik dengan laki-laki dan senang dengan 

Desi; ------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa waktu kenal dengan Desi saat lomba 17-an dalam 

Karang Taruna; -----------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 Desi datang ke 

tempat terdakwa duduk di kamar terns dipanggil mas; -------------------------  

· Bahwa benar terdakwa dengan Desi sudah melakukan seperti suami istri di 

rumah terdakwa; ----------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar awalnya terdakwa ngajak main Desi datang pada jam 4 sore 

masuk kamar kemudian Desi mencium terdakwa dan terns terdakwa 

mengimbangi cium Desi terus tangan terdakwa dimasukkan ke vagina Desi; 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa melakukan di rumah terdakwa baru sekali terus 

terdakwa ajak pergi ke Gedongan rumah kakak terdakwa hanya semalam;-  

· Bahwa benar terdakwa berniat pulang dan takut, karena dapat SMS ada 

ancaman dan katanya di rumah sudah ada Polisi, kemudian terdakwa panik 

pergi naik Bus Sedya Mulya ke Gantiwarno Klaten; ---------------------------  

· Bahwa benar terdakwa di Gantiwarnao selama 5 hari, terdakwa bermesra-

mesraan juga melakukan sekali memasukkan jari tangan ke vagina Desi; --  

· Bahwa benar yang mengajak Desi pergi ke Gedongan dan Gantiwarno adalah 

terdakwa; ------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa pernah menjilati vagina Desi; --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa tahu kalau Desi masih sekolah dan umurnya 13 tahun;  

· Bahwa benar terdakwa senang dengan Desi sejak bulan Juni 2006;  
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· Bahwa benar perasaan dalam gejolak hati terdakwa dari pisik terdakwa 

perempuan dan secara jiwa terdakwa cowok; ------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa lebih cocok berteman dengan cowok sejujurnya 

terdakwa belum tertarik sama cowok;---------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa belum pernah merespon cowok yang senang sama 

terdakwa; ------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa sering minum-minuman dan kadang merokok;------  

· Bahwa benar terdakwa pernah memperingatkan Desi. saksi itu perempuan dan 

masih kecil;----------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar Desi belum pernah meraba vagina terdakwa;--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar saat terdakwa melakukan ciuman dan meraba payudara, 

perasaan terdakwa suka dan alat kelamin terdakwa basah juga ada nafsu 

birahi, dan terdakwa merasa nikmat; ----------------------------------------------  

· Bahwa benar Desi belum pernah menjilati vagina terdakwa, tapi terdakwa 

yang menjilati vagina Desi; ---------------------------------------------------------  

· Bahwa benar pada saat terdakwa menjilati vagina Desi ada rasa Nikmat dan 

tidak jijik seperti waktu meraba-raba payudara; ---------------------------------  

· Bahwa benar terdakwa sadar apa yang terdakwa lakukan selama ini dan belum 

terlintas selama terdakwa haid;-----------------------------------------------------  

· Bahwa benar perasaan kewanitaan timbul ada, juga sifat kelaki-lakian;-----  

· Bahwa benar terdakwa pernah diingatkan sama saudara-saudara terdakwa, 

kalau ada kakak, terdakwa bersolek, supaya tidak dimarahi; ------------------  

· Bahwa benar terdakwa belum pernah berteman dengan sesama lesbi 

sebelumnya; --------------------------------------------------------------------------  

· Bahwa benar setelah terdakwa dinasehati oleh Rohaniawan terdakwa sadar 

dan harus menerima apa adanya;---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
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· Bahwa benar terdakwa pernah jual kalung terdakwa buat bekal makan; ----  

· Bahwa benar waktu terdakwa melakukan ciuman, meraba dan menjilati Desi 

menolak dan terdakwa tetap melakukarmya;-------------------------------------  

· Bahwa benar hasil Visum Et Repertum, terdakwa mencium leher, dada 

sampai merah;-------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa 

mengajukan surat-surat bukti berupa : 

1. Fotocopy Catatan toko mas “DEWI SRl”, tanggal 7 Juni 2006; (bukti T-l); 

2. Fotocopy buku harian Terdakwa (bukti T-2 ); -----------------------------------  

3. Fotocopy Surat Desi (bukti T-3); --------------------------------------------------  

4. Fotocopy catatan harian terdakwa ( bukti T-4);----------------------------------  

Menimbang. bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala 

yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan menjadi 

bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -------------------------------------------  

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah 

menyatakan seluruh unsur dalam dakwaannya telah terbukti semua, karenanya 

mohon supaya terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 292 KUHP jo 64 

(1) KUHP; ---------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya 

telah menyatakan terhadap unsur belum dewasa di nilai sebagai tidak terbukti, 

meskipun saksi korban masih berusia 3 tahun, oleh karena menurut Penasehat 

Hukum terdakwa kedewasaan seorang perempuan ditemukan dengan sudah 

mengalami “Haid” dan ternyata saksi korban pada usia 10 tahun sudah “Haid” 

karena sudah termasuk dewasa;---------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa demikian pula unsur melakukan perbuatan cabul 

menurut pendapat Penasehat Hukum terdakwa telah dinilai apa yang dilakukan 

Terdakwa kepada saksi korban (mencium pipi, mencium leher, mencium buah 

dada dan Vagina) dianggap sebagai ungkapan kasih sayang sebagaimana lazim 
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terjadi antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang saling mengasihi, 

karena itu bukan merupakan perbuatan cabul;, ---------------------------------------  

Menimbang. bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah 

segala unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, terlebih dahulu Majelis 

Hakim akan mengemukakan fakta-fakta yang terbukti. baik yang diperoleh dari 

keterangan para saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk serta dari bukti 

surat terdakwa, sebagai berikut; --------------------------------------------------------  

· Benar terdakwa telah berusia 21 tahun pada waktu melakukan ciuman kepada 

korban; ---------------------------------------------------------------------------------  

· Benar saksi korban berusia 1 3 tahun waktu dicium/berciuman dengan 

terdakwa; ------------------------------------------------------------------------------  

· Benar antara korban dan terdakwa berpacaran; ----------------------------------  

· Benar terdakwa pernah mencium pipi ,leher, buah dada dan Vagina saksi 

korban; ---------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak 

mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan 

dengan surat dakwaan Penuntut Hukum;----------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk 

Tunggal yaitu bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 292 KUHP jo 

Pasal 64 (l) KUHP; -----------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa untuk dapat dikenakannya pasal tersebut pada 

seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang 

merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu; --------------

  

1. Orang Dewasa;------------------------------------------------------------------------  

2. Melakukan perbuatan cabul dengan enak yang belum dewasa; ---------------  

3. Yang berjenis kelamin sama; -------------------------------------------------------  

4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut; ----------------------------------  
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Mengenai Unsur “Orang Dewasa”: 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewasa adalah saat seseorang 

dapat dikatakan mampu untuk melakukan tindakan hukum dan dapat 

dipertanggung Jawabkan akan segala perbuatannya; --------------------------------  

Menimbang. bahwa sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak dan UU No. 3 Tahun 1097 tentang Pengadilan Anak telah 

ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum 

pernah kawin.. Bertitik tolak dari hal tersebut maka jelas seseorang yang telah 

berusia diatas 18 tahun tidak tergolong anak-anak lagi melainkan sudah dewasa;

  

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang dibacakan 

diawal persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah 

terbukti bahwa benar Terdakwa telah berumur 22 tahun dan pada waktu 

melakukan tindak pidana ini Terdakwa berusia 21 tahun; --------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

maka Unsur Orang Dewasa telah dapat dibuktikan dengan sail; ------------------  

Mengenai unsur melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum 

dewasa : 

Menimbang, bahwa cabul adalah berarti keji atau kotor / perbuatan buruk 

yang berkaitan dengan kesopanan / kesusilaan ( Kamus Umum Bahasa 

Indonesia), sedang perbuatan cabul menurut penjelasan Pasal 289 KUHP ialah 

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/perbuatan keji yang berhubungan 

dengan “Nafsu Kekelaminan”; --------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Desi dikuatkan 

dengan keterangan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa benar terdakwa telah 

memperlakukan korban seakan akan sebagai isterinya dengan mencium pipi, 

leher, buah dada dan vagina serta memasukkan jari ke vagina saksi korban;----  

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 

yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menciumi pipi, leher, buah 
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dada dan Vagina saksi korban adalah ekspresi kasih sayang terdakwa pada diri 

korban, dan bukanlah sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan serta 

hubungan Lesbian adalah pilihan orientasi Sex yang wajib dihormati Pengadilan 

sebagai bagian dari HAM . demikian juga penilaian Penasehat Hukum Terdakwa 

yang menyatakan ada perbuatan cabul bila terdapat serangan terhadap kehormatan 

/ kesusilaan, sedang dalam kasus ini terjadi ungkapan kasih sayang sebagaimana 

lazim terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa yang saling mengasihi , 

dalam hal ini terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan 

pertimbangan bahwa justru apa yang dilakukan orang dengan ciuman pipi. leher, 

buah dada dan vagina adalah merupakan perbuatan cabul seperti dikehendaki 

Undang-Undang karena perbuatan tersebut merupakan pelampiasan nafsu 

kekelaminan;-------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa tempat-tempat yang ada pada tubuh manusia seperti 

leher, pipi, bibir buah dada dan vagina adalah symbol sex perempuan, dalam 

mewujudkan rasa cinta (kasih sayang) yang umumnya dilakukan oleh lawan 

jenisnya, dan wujud rasa cinta yang dilakukan dengan mencium pada tempat-

tempat diatas merupakan pelampisan nafsu kekelaminan dan karenanya sudah 

termasuk perbuatan cabul dalam arti hukum dengan demikian menurut majelis 

unsure melakukan perbuatan cabul telah terbukti adanya; -------------------------  

Menimbang, bahwa mengenai anak yang belum dewasa, majelis mengacu 

pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997, yang menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan anak-anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 

tahun dan belum pernah kawin;---------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada ,ternyata saksi korban berumur 13 

tahun dan belum pernah kawin sehingga jelas korban termasuk anak yang belum 

dewasa, meskipun yang bersangkutan telah mengalami menstruasi/haid; -------  

Menimbang. bahwa dan uraian pertimbangan diatas maka unsur-unsur 

melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa telah terbukti 

dengan sah, hal ini dikaitkan dengan pengetahuan terdakwa pada waktu 
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bermesraan dengan korban sempat menolak karena saksi korban masih dianggap 

anak kecil, sehingga terdakwa patut mengetahui bahwa saksi korban masih belum 

dewasa; -------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang sejenis kelamin dengan dia, 

bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa dan saksi korban adalah sama jenisnya 

sebagai perempuan, hal ini terbukti dari keterangan terdakwa dan saksi korban 

sendiri yang mengaku berjenis kelamin perempuan juga fisiknya;----------------  

Menimbang, bahwa terhadap unsur sebagai perbuatan berlanjut. bahwa 

antara terdakwa can saksi korban berpacaran sejak akhir tahun 2005 sampai 

dengan pertengahan tahun 2006 dimana Terdakwa dengan korban selama 

berpacaran sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang seperti mencium 

pipi, leher meraba buah dada dan vagina korban;------------------------------------  

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang berulang-ulang 

sehingga tidak diketahui lagi berapa kali melampiaskan nafsu kekelaminannya 

kepada korban, dengan demikian maka unsur berulang-ulang sebagai perbuatan 

berlanjut telah terbukti dengan sah; ----------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Penasehat hukum Terdakwa dalam 

pembelaannya tentang ketidaksetujuannya bahwa; ----------------------------------  

· Berciuman/mencium pipi, leher, bibir, buah dada dan Vagina dengan sesama 

jenis merupakan ekspresi sex yang merupakan HAM dan bukanlah merupakan 

perbuatan melanggar hukum; 

· Apa yang dilakukan orang dengan menciumi orang yang dicintai adalah 

merupakan wujud kasih sayang; ---------------------------------------------------  

· Hubungan lesbian adalah pilihan orientasi sex yang wajib dihormati 

Pengadilan karena Undang-Undang no. 39 tahun 1999 dalam pasal 4 telah 

memberi kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; ---------------------------  

· Lesbi/gay bukan lagi tergolong kelainan jiwa dan tidak memerlukan therapy 

penyembuhan apapun; ---------------------------------------------------------------  
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Majelis Hakim secara umum sependapat, oleh karena telah diatur dalam 

UU No. 39 Tahun 1999. KUHP sendiri tidak menempatkan satu pasalpun yang 

dapat menjerat pelaku perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan orang yang 

sama-sama sudah dewasa; ---------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat, dalam komunitas manusia PASTI ada aturan-aturan yang 

membatasi kebebasan manusia dalam mengekspresi keinginannya, dan 

UU/Peraturan Hukum telah membatasi ekspresi manusia yang berkaitan dengan 

“NAFSU KEKELAMINAN”, baik dari aspek dimana dilakukan (tempat), aspek 

pelakunya (kecakapan); ------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada aspek yang dilanggar oleh 

terdakwa dalam menyalurkan ekspresi sexnya terhadap diri korban, yaitu bahwa 

saksi korban masih belum dewasa dalam arti kejiwaan korban masih belum 

dianggap mampu untuk memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan 

mempunyai dampak buruk bagi yang bersangkutan / tidak untuk masa yang akan 

datang; --------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa kedewasaan dalam hukum pidana/perdata lebih 

menitikberatkan pada aspek “kematangan kepribadian / psykologis” , bukan 

ditentukan dengan sudah / belum HAID nya perempuan yang bersangkutan. Hal 

ini berkaitan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum dan pertanggung 

jawaban; ------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa terhadap orang yang masih belum dewasa / anak. baik 

laki-laki atau perempuan-Pemerintah-telah menunjukkan perhatiannya dengan 

telah mengundangkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan 

pertimbangan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena 

merupakan tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan si fat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;--------------------  
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Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan .serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakukan tanpa diskriminasi;------------------------------------------  

Menimbang, bahwa dalam perlindungan anak UU No. 23 Tahun 2002 

telah membebani bukan saja Negara/Pemerintah, namun masyarakat, keluarga 

dan Orang tua untuk menyelenggarakan dan bertujuan dalam perlindungan anak, 

dalam hal ini khususnya di bidang Sex (Pasal 1 angka 15, Pasal 20 );------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas 

Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 292 

jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum 

telah dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan dan bahwa Terdakwalah yang 

telah bersalah melakukan perbuatan tersebut; ----------------------------------------  

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis tidak 

menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan 

kesalahan Terdakwa. sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa yang telah 

dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi hukuman yang 

setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan membayar biaya perkara;-------  

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis menentukan 

hukuman yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa; -------------------------  

Hal-hal yang meringankan : 

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk menata 

masa depannya dengan baik; -------------------------------------------------------  

- Terdakwa mengaku terus terang, Sopan dan belum pernah di hukum;-------  

- Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka; ----------------------  
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Hal-hal yang memberatkan : 

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban mengalami 

ketergantungan akibat sudah mengalami kenikmatan sex yang belum saatnya 

dilakukan;------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan 

pasal 22 (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---------------------------------------------

  

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti .yang diajukan oleh 

Penasehat Hukum Terdakwa berupa T.1 s/d T.4 dinyatakan tetap dilampirkan 

dalam berkas perkara ini; ----------------------------------------------------------------  

Memperhatikan akan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya Pasal 

292 jo Pasal 64 (1) KUHP, serta BAB ke XVI bagian Ketiga dan ke empat 

KUHAP;------------------------------------------------------------------------------------   

  

MENGADILI 

 

7. Menyatakan bahwa terdakwa WATIK WAHYUNINGSIH als TUMIK telah 

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“secara berlanjut melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

perempuan yang belum dewasa” ------------------------------------------------  

8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 8 (Delapan) bulan;-------------------------------------------------   

9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;------------------------------------------  

10. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-------------------  

11. Menetapkan surat-surat bukti T.1 s/d T.4 tetap terlampir dalam berkas;-----  

12. Membebankan pula kepada terdakwa membayar beaya perkara sebesar Rp. 

1.000.- (seribu rupiah). 
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : SENIN, tanggal 4 Desember 2006 oleh 

kami ; ISTININGSIH RAHAYU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GANJAR 

SUSILO, SH dan PRAGSONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

Putusan mana pada hari : KAMIS, tanggal 7 Desember 2006 diucapkan dimuka 

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan d bantu oleh 

SUHARDI, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut. dan 

dihadiri oleh IKA RIAWATI, SH dan DJOHAR ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Terdakwa dan Penasehat hukum 

Terdakwa; ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis , 

  

 

 GANJAR SUSILO, SH ISTININGSIH RAHAYU, SH 

  

 

 PRAGSONO, SH 

 

 

Panitera Pengganti; 

 

 

SUHARDI, SH. 
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Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

tanggal 7 December 2006 Nomor : 303/Pic.B/2006/PN.Ska. baik Jaksa Penuntut 

Umum maupun Terdakwa menyatakan Banding : 

 

 

PANITERA / SEKRETARIS 

 

 

WURYANTO, SH 

NIP. 040 047 710  

 

 

 

Untuk Fotocopy / Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

303/Piod.R/2006/PN.Ska. atas permintaan dan diberikan kepada IKA RIAWATI, 

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal  

 

PANITERA / SEKRETARIS 

 

 

WURYANTO, SH 

NIP. 040 047 710  
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Untuk Fotocopy / Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 

303/Piod.B/2006/PN.Ska. atas permintaan dan diberikan kepada ERNA DYAH 

KUSUMAWATI, SH Penasehat Hukum Terdakwa Surakarta pada tanggal  

 

 

PANITERA / SEKRETARIS 

 

 

WURYANTO, SH 

NIP. 040 047 710  
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