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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, hal itu tertuang 

dalam konsideran  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Anak berbeda dengan orang dewasa, baik secara 

fisik maupun psikisnya. Divergensi karakteristik pada anak disebabkan 

oleh tingkat perkembangan anak yang selalu berbeda. Pada masa pubertas 

dan adolescent  banyak anak yang menunjukkan sifat dan tindakannya ke 

arah gejala kenalakan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah asing 

yaitu Juvenile Deliquency yang kemudian oleh  Kartini Kartono 

mendefinisikan 

Juvenile Deliquency adalah perilaku jahat/ dursila, atau 

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 

(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh suatu betuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang 

menyimpang (Kartini Kartono, 1992:7).  

 

Juvenile Deliquency merupakan suatu kejahatan yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur. Perbuatan yang dilakukan anak tersebut dapat 

terjadi karena adanya motivasi. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. 

Terdapat dua macam motivasi yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari 

diri seseorang seperti faktor intelegentia, usia, kelamin dan kedudukan 

dalam keluarga. Motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang 

seperti faktor keluarga, pendidikan, pergaulan anak, dan media massa 

(Romli Atmasasmita, 1983:46). 

Desawa ini anak yang berhadapan dengan hukum semakin 

meningkat terutama pada tindak pidana kesusilaan. Hal ini terjadi 
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dikarenakan rasa penasaran anak yang mulai menonton video porno lalu 

kurangnya perhatian dari orang tua, anak berani mencoba mempraktikkan 

apa yang ia lihat dari video porno tersebut kepada teman bahkan kerabat 

dekatnya. Anak berani memaksa orang lain untuk berhubungan badan 

dengannya dengan cara membujuk, mengiming-imingi sesuatu atau 

mengancam orang lain.  

Pembahasan mengenai tindak pidana tidak lepas dari 

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban anak diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang SPPA. Sistem 

pemidanaan terhadap Anak berbeda dengan orang dewasa, pada peradilan 

anak menerapkan pendekatan keadilan restoratif dimana dalam 

menyelesaikan perkara Anak menekankan pemulihan kembali bukan 

pembalasan. Penyidik, penuntut umum, maupun Hakim yang menangani 

perkara Anak tidak memakai atribut kedinasan. Masa penahanan terhadap 

Anak lebih singkat dibanding dengan orang dewasa. Sanksi-sanksi yang 

diterapkan terhadap anak juga berbeda, salah satu perbedaannya yaitu pada 

ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menyatakan jika 

Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda. Kenyataannya masih ada putusan 

yang menjatuhkan pidana denda terhaap Anak. Salah satunya yaitu 

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN 

Krg menjatuhkan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dimana 

dalam putusan tersebut anak pelaku tindak pidana persetubuhan dijatuhi 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 

100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan penulis, maka 

penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian hukum mengenai 

penjatuhan pidana kumulatif yang berupa pidana penjara dan denda 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan 

penulisan hukum berjudul PENJATUHAN PIDANA KUMULATIF 

BERUPA PENJARA DAN DENDA TERHADAP ANAK SEBAGAI 
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PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN KRG) 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian (skripsi) ini, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Apakah penjatuhan pidana kumulatif berupa penjara dan denda 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam 

putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg sudah sesuai dengan 

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak? 

2. Pertimbangan apa yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan pidana 

denda dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Krg? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penilitan ini 

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan pidana kumulatif 

berupa penjara dan denda dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Karanganyar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg apakah sudah 

sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan yang digunakan 

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam Putusan Nomor 

3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi prasyarat akademis guna memperoleh gelar strata 

satu (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
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b. Untuk memperluas dan menambah pemahaman serta melatih 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu dan teori hukum yang 

telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 

c. Untuk menerapkan ilmu dan teori hukum yang diperoleh agar 

dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat pada 

umumya serta memberikan sebuah konstribusi positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 

b. Hasil peneilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi penelitian yang akan datang sebagai data awal. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

informasi ilmiah hukum pidana, terutama mengenai penjatuhan 

pidana kumulatif terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah 

atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga 

memberikan manfaat bagi institusi dimana penulis menimba ilmu. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk 

mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat, praktisi hukum, 

maupun para akademisi terkait masalah tindak pidana persetubuhan 

yang dilakukan oleh anak. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif atau doctrinal research. Penelitian Hukum Normatif 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:3). 
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2. Sifat Penelitian  

Penulisan penelitian ini bersifat preskriptif. Sifat penelitian 

preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 1986:15). Dalam 

penelitian ini yaitu mengenai penjatuhan pidana kumulatif terhadap 

anak pelaku tindak pidana persetubuhan.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach)  dan pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum sebagai 

dasar melakukan analisis penelitian ini yaitu perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan hukum pidana anak. 

Sedangkan pendekatan kasus memungkinkan penulis menganalisis 

permasalahan atau obyek penelitian yang berbasis kasus, dalam hal ini 

yaitu mengenai penjatuhan pidana kumulatif terhadap anak pelaku 

tindak pidana persetubuhan. Penulis akan mengkaji kebijakan, 

standarisasi, dan akibat hukum objek penelitian berdasarkan kasus yang 

terjadi. 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 

Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau 

informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, 

mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah (Burhan Ashshofa, 

1996:22). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Berikut rincian sumber 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini: 
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a. Bahan Hukum Primer 

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang 

5) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Krg 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer 

yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya yaitu buku, 

karya ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian yang relevan atau 

terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, 

disertasi, dan artikel hukum. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah 

kamus, surat kabar dan internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah 

studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum 
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sekunder, dan bahan hukum tersier. Wawancara dalam hal ini 

digunakan sebagai data pendukung kepustakaan yang dilakukan 

dengan cara wawancara yang bebas terpimpin yaitu dengan 

menggunakan alat berupa daftar pertanyaan untuk menghindari 

tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting (Soerjono 

Soekanto, 2007:24). 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian hukum ini yaitu 

menggunaka metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal 

dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), 

kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis 

itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (Marzuki, 2014:47). 

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

Sistematika Penulisan Hukum bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

dalam pembahasan dan gambaran yang jelas mengenai penulisan 

penelitian hukum (skripsi) ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti 

sebagai kerangka teori dalam penelitian hukum. Kerangka teori 

tersebut terdiri dari : 

1. Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak 

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan 

Pertanggungjawaban Pidana 

3. Pemidanaan Terhadap Anak 
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Selain itu untuk memudahkan alur berpikir, penulis 

menyertakan Kerangka Pemikiran yang disajikan dalam bentuk 

bagan alur beserta keterangannya.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan yang berkaitan dengan perumusan masalah 

yang diangkat yaitu penerapan penjatuhan pidana kumulatif 

berupa penjara dan denda terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Karanganyar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg apakah 

sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan 

pidana denda dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN 

Krg. Selain itu, penulis juga akan menguraikan analisisnya 

dengan memperhatikan landasan yuridis, sosiologis, dan 

filosofis. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh serta mengemukakan saran yang 

relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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