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Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk
penulis maupun pembacanya aamiin.
MOTTO

َ ُٱ ْل َما ُل َوٱ ْلبَن
ُون ِزينَةُ ٱ ْل َحيَ ٰو ِة ٱل ُّد ْنيَا ۖ َوٱ ْل ٰبَ ِق ٰيَت
ٰ
ٱلص ِل ٰ َحتُ َخ ْي ٌر ِعن َد َر ِبكَ ث َ َوابًا َو َخ ْي ٌر أَ َم ًل
Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
(QS. Al-Kahfi[18]:46)1

Al- Qur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI 2014
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan
Pedofil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jambi)”. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kejahatan
pedofilia. Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada
pelaku tindak pidana pedofilia. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi
terhadap pelaku dan korban pedofilia. Untuk mengetahui apa
pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana
pedofilia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu
menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan
kualitatif serta pendekatan kasus dengan menggunakan instrumen
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan cara induktif, deduktif dan komperatif.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pedofilia, sanksi Hukum, Anak
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memiliki tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang
merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.2
Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial
sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta
mendapat perlindungan3. Karena anak baik secara rohani maupun jasmani
belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi
kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk
melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak
tersebut.
Adanya masalah perekonomi dan sosial yang melanda Indonesia
berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas kejahatan yang
dihadapi anak Indonesia. Hal ini dilihat dari kejadian banyaknya anak
mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak
dan lain-lain. Buktinya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak
2

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2
Poerwadarminta WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
2002, hlm.9.
3

1

2

anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk
pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.4
Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)
menjelaskan pedofilia sebagai fantasi seksual, hasrat impulsive, atau
perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak dibawah umur yang
berulang setidaknya selama enam bulan. Pada kebanyakan kasus, orang bisa
dikatakan sebagai pedofil jika ia berusia minimal umur 16 tahun dan
setidaknya umur 5 tahun lebih tua dari pada anak dibawah umur tersebu.
Mereka yang menderita pedofilia memiliki kecendrungan kompulsif untuk
menyiksa anak-anak.5
Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya
merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak psikis anak,
seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi
kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi
korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu,
korban harus diberikan perhatian dan perlindungan hukum. Salah satu hak
korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan
penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
Bantuan

hukum

sebagai

sarana

untuk

membantu

dalam

penyelesaian perkara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan,
khususnya korban anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 :
“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
4

Departemen Sosial RI, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta,
P3KS Press, 2002, hlm.5.
5
Ibid, hlm. 5
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mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”6. Keputusan pasal
tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk
mendapatkan bantuan hukum.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung
jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan
perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi genting,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang
diperdagangkan, dan lain-lain.
Sebagai

suatu

gerakan

nasional

dalam

upaya

memberikan

perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang
ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),
organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta
lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama,
bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya,
berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan
masa depannya sendiri.7
Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidak
tepat. Sehingga hukuman untuk pelaku pedofilia tidak setimpal dengan apa
yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan korban. Selain itu
perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofilia juga tidak ada.
Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa

6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18
Soeidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Bandung,CV. Navindo
Pustaka Mandiri, 2001,hlm.2.
7

4

sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum,
perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak.8
Tetapi berkaitan masalah anak-anak yang menjadi korban, terutama
untuk kasus kekerasan seksual kurang mendapat perhatian. Upaya
perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari pedofilia
pada dasarnya telah dicetuskan dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak atas
kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.
Artinya, setiap anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual atau
pelaku pedofilia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Adanya
perubahan ini tidak mempegaruhi dengan ancaman atau hukuman yang
diberikan kepada pelaku. Hanya saja bentuk-bentuk perlindungan hukumnya
yang mengalami perubahan dan penambahan.
Pada skripsi ini penulis memasukan kasus sesuai dengan kejadian
yang

terjadi

di

Kota

Jambi

adapun

nomor

perkaranya

yaitu

393/Pid.Sus/2018/PN.JMB, pada suatu hari tanggal 09 Maret 2018
terjadilah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa atas
nama Toni alias Angele. Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan
terhadap kedua anak yang berumur 15 tahun atas nama Aldo dan Irwan.

8

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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Terdakwa mengenal korban tersebut melalui aplikasi instagram,
pada saat itu terdakwa menggunakan aplikasi instagramnya dengan nama
Angele dan memasang foto profil perempuan. Kemudian mereka saling
berkenalan dengan bertukar foto, dan si terdakwa mengatur pertemuan nya
dengan si korban. Pada saat itu terdakwa mengancam apabila si korban tidak
mau mengirimkan foto atau video bugilnya. Dan pada akhir nya terdakwa
menyuruh korban datang ke hotel yang ada di pasar dan korban di suruh
masuk ke dalam kamar, disitulah terjadi nya tindak pidana pencabulan.
Data Kasus Pelecahan 2018-2020
Tahun

Jumlah

2018

139 Kasus

2019

123 Kasus

2020

69 Kasus

Hal ini di sampaikan langsung oleh Luthfiah, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
(DP2AP2) Provinsi Jambi mengatakan, kasus ini meliputi kekerasan dalam
Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual.9
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul SANKSI HUKUM TERHADAP
PELAKU

KEJAHATAN

PEDOFIL

(STUDI

KASUS

DI

PENGADILAN NEGERI JAMBI)

9

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID di akses pada tanggal 13/02/2020 pukul 17.39
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan
di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak
ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan
pedofilia di Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia di Pengadilan
Negeri Jambi ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana
pedofilia ?
4. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku
tindak pidana pedofilia ?
C. Batasan masalah
Untuk menghindari perluasan masalah supaya penelitian ini lebih
jelas untuk mengingat waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti,
maka peneliti membatasai pada sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana
kejahatan pedofil.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka yang menjadi

tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
a.

Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kejahatan
pedofilia.

7

b.

Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku
tindak pidana pedofilia.

c.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban
tindak pidana pedofilia

d.

Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan
sanksi pelaku tindak pidana pedofilia

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas
kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurangkurangnya dalam tiga aspek yaitu:
1. Aspek Akademisi
a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata
(S1) pada Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Aspek Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
ilmu pengetahuan terhadap sanksi hukum terhadap pelaku
kejahatan pedofil.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian
dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian
tentang pelaku kejahatan pedofil.
3. Aspek Praktis
a. Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan pemikiran kepada lembaga dan masyarakat
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khususnya. Serta menambah ilmu pengetahuan di bidang
hukum tentang pidana pelaku kejahatan pedofil untuk
mendapatkan pemahaman yang jelas.
b.

Dapat dijadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku
kejahatan pedofil di Kota Jambi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Teroritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan
semuanya dan teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Dalam
rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka
teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan,
memecahkan dan mengendalikan masalah yang akan dikaji.
Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Teori Absolute
Teori

absolute

(teori

retributif)

memandang

bahwa

pemidananan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah
dilakukan, jika berorientasi pada perbuatan dan terletak pada
kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus
menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar
hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu
telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya
si pelaku harus di beri penderitaan.10
b. Teori Relative
10

Laden Marpaung,Asas Teori Praktek Hukum Pidana,(Jakarta: Sinar
Grafik,2009), hlm.105

9

Teori relative ( teori tujuan), teori ini memandang pemidanaan
bukan sebagai balasan atas kesalahan si pelaku, tetap sebagai sarana
mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai
sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditunjukkan pada
masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk
melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni
memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.
Tujuan hukuman harus dipanjang secara ideal. Selain itu, tujuan
hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.11
c. Teori Gabungan
Teori gabungan ini dapat digolongkan menjadi dua golongan
besar, yaitu
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu
dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib
masyarakat;
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan
terpidana.12

11

Ibid, Hlm. 106
Adamin Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I,( Jakarta: raja Grafindo,2010)
hlm. 162-163
12
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Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
pelecehan seksual (pedofil) terdiri dari dua faktor antara lain faktor internal
dan faktor eksternal yaitu :13
1. Faktor internal dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
a) Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya
emosional, rendahnya mental dan anoni
b) Sifat umum dari individu seperti: umur, gender,
kedudukan dalam masyarakat , pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal antara lain:
a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang
tinggi umumnya keadaan ekonominya rendah.
b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan
agama
c) Faktor bacaaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca
d) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang
disaksikan
e) Faktor lingkungan atau pergaulan, dipengaruhi oleh
lingkungan

tempat

tinggal,

lingkungan

sekolah,

lingkungan kerja atau lingkungan pergaulan lainnya.
2. Tindak Pidana
P.A.F. Laminating menguraikan beberapa pengertian Straftbaar feit
dari para ahli yakni:

13

Abdul Syani, Sosiologis Krimi9nalitas, Bandung, Remaja Karya, 1998, Hlm 37
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a. Pompe: Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan
sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib
hukum dan kepentingsn umum.
b. Vos: “suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam
dengan hukuman”.
c. Roeslan Saleh: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana
dinyatakan sebagai perbuatan pidana juga disebut dengan tindak
pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana
adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau
menghambat akan terlaksanya tata dalam pergaulan masyarakat
yang dianggap adil dan baik.
d. Rusli Effendi: “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan
tersbut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak
pidana”.
3. Kerangka Konseptual
Yang dimaksud dengan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah
konsep-konsep yang terdapat dalam judul yaitu
a. Pengertian Sanksi
Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘aqubah. Kata
‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata ‘aqaba yang berarti
menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak

12

mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata
‘aqibun yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.14
Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut
hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah
perbuatan dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami
bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap
perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai
siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

15

pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) tersebut sudah
mendekati pengertian menurut istilah.
b. Hukum
Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena
hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya
masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu
mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan
sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya
perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa,
sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan
kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman kehidupan.16 Pertanyaan
tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang

14

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat,
Jakarta: sinar Grafika,2004, hlm. 136.
15
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005, hlm. 364
16
Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum,Jakarta, Ghalia Indonesia), Hlm, 12.

13

lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu
hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.17
Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para
pakar:
1) Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang
diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
2) Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan bukan
sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan
kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diamdiam.
3) Hans Kalsen yang paham positivis , hukum adalah suatu perintah
memaksa terhadap tingkah laku manusia.18
c. Kejahatan
Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijiven yang berarti
suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan
merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian
lainnya adalah pelanggaran.
Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:
1) Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari
norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.

17

Ibid. Hlm. 12
Riduan Syahrani, 2009, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum,Bandung, Citra
Aditya Bakti, Hlm 18.
18
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2) Paul Mudigdo Moelono, kejahatan merupakan perbuatan
manusia,

yang

merupakan

pelanggaran

norma,

yang

dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh
dibiarkan.19
Pengertian kejahatan dapat di tinjau dari dua sudut pandang, yaitu :
a) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan
adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan
dengan kaidah-kaidah dalam UU.
b) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si
penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
c) Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan
merupakan peristiwa sehari-hari. Seseorang Fillsuf bernama
Cicero mengatakan Ubi Societas, ibi lus , ibi crime yang
artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.
Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin
interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau
perikatan. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat
adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang
hidup di dalam masyarakat. 20

19
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010. Kriminologi, Raja Grafindo
Perkasa, Jakarta, Hlm 11.
20
A.S Alam,2010. Pengantar kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi:
Makassar, Hlm 2.
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d. Pedofil
Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi,
terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai
istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoeseksual
dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.21
Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa
terhadap anak-anak dibawah umur. Kadang-kadang si anak yang
menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan
halus. 22
Pedofilia berasal dari bahasa yunani, terdiri dari dua suku kata, pedo
berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia
adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang
melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku
seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur
sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksual nya.23
Para pelaku pedofilia menandakan ketidakmampuan berhubungan
dengan

sesama

dewasa

sehingga

mencari

anak-anak

sebagai

pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan
seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain pedofilia adalah

21
Sawatri Supardi S. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika
Aditam, Bandung, 2005, Hlm 71.
22
Mohammad Asmawi (Edi), liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya,
Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, Hlm 93
23
Ibid, hlm. 93
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perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau
perilaku yang berulang dan kuat beberapa aktivita seksual dengan anak. 24
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan salah satu langkah yang penting dalam
membuat suatu penelitian yakni melakukan penelitian terlebih dahulu yang
memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
Adapun tinjauan pustaka yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. M. Yusuf Mahasiswa Uin ar-raniry Darussalam Banda Aceh
Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan judul skripsi: Tinjauan
hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi
pelaku pedofilia(analisis putusan hakim no. 163/pid.sus/2015/pnkng) skripsi ini lebih merujuk kepada penjatuhan sanksi dalam
lingkup hukum pidana islam, sedangkan perbedaan

dengan

sekripsi yang akan penulis buat lebih merujuk ke hukum positif25
2. Novita Situmorang Universitas Sriwijaya Tahun 2018 dengan
judul skripsi : Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak
pidana pedofilia dikota Palembang. Skripsi ini menekankan
terhadap perlakuan serta penanganan terhadap anak yang telah
menjadi

24

korban

tindak

pidana

pedofilia

yang

mana

Moeljatno, Asas-Asas Hukukm Pidana(Jakarta:PT Rineka Cipta,2000),Hlm 54.
25
M.Yusuf, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi
Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.sus/2015/pnkng)” Peneliti (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry Darusaalam, 2018) di akses pada 15
Januari 2020 pukul 19.40 WIB
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permasalahannya yaitu, bagaimana peraturan

perlindungan

terhadap anak pedofil dalam aspek medis, sosial dan sikologis.
Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu
membahas dalam aspek sanksi hukum dalam hukum positif.26
3. Rahmad Firnando UNILA Fakultas Hukum Tahun 2018 dengan
judul skripsi upaya penyidik kepolisian resor kota Bandung dan
Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara
media sosial, pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana
langkah awal dalam upaya menaggulangi tindak pidana pedofil
yang mana hal ini merupakan peran aparat kepolisian dalam
menangani kejahatan pedofil yang terjadi ataupun dilakukan
dalam bentuk media online (media sosial) disini pihak kepolisian
mencciptakan sebuah software yang di sebut nawala project yang
berfungsi untuk mendeteksi serta menblokir konten pornografi
yang berkaitan dengan pedofil.27
Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan
persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.
Kesamaannya yaitu tentang penerapan penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

26

Novita Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Pedofilia di Kota Palembang” Peneliti (Palembang:Universitas Sriwijaya,
2018) di akses pada 15 Januari pukul 20.30 WIB
27

Rahmad Firnando, “Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandung dan
Lampung Dalam Penanggulangan Pedofilia Melalui Perantara Media Social”
Peneliti (Bandar Lampung:Unila, 2018) di akses pada 15 Januari 22.10 WIB
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Sedangkan perbedaannya terletak pada penjatuhan hukumannya, ada
yang mengambil hukuman dengan menggunakan hukum islam, kemudian
bagaimana cara upaya melindungi anak dari segi aspek medis, sosial dan
psikologis. Kemudian bagaimana cara pencegahan terhadap terjadinya
tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak (pedofil).

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode

penelitian

merupakan

salah

saatu

sarana

dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudiam
menurut bambang sunggono bahwa penelitian hukum pada dasarnya
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan
pemikiran tertentu. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.28
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan kasus (case approach) ialah suatu pendekatan ilmiah yang
dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program,
peristiwa dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang
lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang
peristiwa tersebut.29
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telah pada kasus-kasus
yang berkaitan dengan isi hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah
merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan
hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat

28

H.Ishaq,MetodePe
nelitian
Hukum
dan
Penelitian
Sekripsi,Tesis,Disertasi.,(Kerinci: STAIN Kerinci press,edisi refisi,2015)
29
Mudjia Raharjo, “ Studi Khasus dalam penelitian kualitatif konsep dan
prosedurnya”, ( Disertasi:2017),Hlm.3
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digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang
dihadapi.
a) Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.30

2. Lokasi atau Daerah Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Jambi
agar mempermudah mencari data sesuai yang dibutuhkan penulis.
3. Jenis dan sumber data
a) Jenis Data
Jenis data dan sumber data penelitian ini, data primer dan data
sekunder.
1) Data primer adalah data yang di peroleh dengan cara melakukan
studi lapangan dengan melakukan wawancara secara setruktur
dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah
disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Yaitu data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama.31 Misalnya melontarkan pertanyaan-

30
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14
31
H.Ishaq,Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Sekripsi, Tesis,
Diseertasi. Bandung; Alfabeta, 2017) Hlm. 99

pertanyaan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak
pidana kejahatan pedofil kepada kepala kantor Pengadilan
Negeri Jambi. Data primer berupa putusan hakim dan
wawancara.
2) Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan melakukan
studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan
membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.32
Yang termasuk kedalam data sekunder meliputi buku-buku,
buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi
dari pemerintah. Data sekundeer ini dapat bersifat pribadi dan
publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, seajarah
kehidupan sseorang, buku harian dan lain-lain, sedangkan yang
bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah,
data

arsip,

yurisprudensi

mahkamah

agung

dan

lain

sebagainya.33
b) Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan pendekatan dekriptif
kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari informaninforman dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada di lapangan.
4. Analisis Data
Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan
cara mendeskripisikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik
32

Ibid., Hlm 99
Suratman dan Philips Dillan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung;
Alfabeta, 2015) Hlm, 51
33

data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang
kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari
beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan
yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan
yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang
bersifat umum.
5. Intrumen Pengumpulan Data
Intrumen pengumpulan data adalah alat yang di gunakan untuk
pengumpulan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang
digunakan adalah si peneliti itu sendiri ( human instrument ). Jadi sepeneliti
terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data seperti
observasi, wawancara dan dokumentasi.34
a. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk
mendapatkan data utama dalam penerapan sanksi tindak pidana
pedofili.35 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi non partisipasi. Kedudukan penelitian hanya
sebagai pengantar dan selama proses observasi akan dibuatkan
catatam-catatan keperluan analisis dan pengecekan data kembali.
b. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara
pewawancara dalam hal ini peneliti dan narasumber yang
dianggap dapat memberikan informasi guna memperoleh
34
Tim penyusun, pedoman penelitian sekripsi, (Fakultas Syariah IAIN STS Jambi
dan Syariah Press, 2012) Hlm 50
35
Ibid ., Hlm 51

informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan36 yang
terjadi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara randem yaitu wawancara secara acak dan tidak
tersetruktur.
c. Dokumentasi
Teknik

ini

dilakukan

dengan

bermaksud

untuk

mengumpulkan data mengenai keadaan yang terjadi.37 Teknik
dokumentasi diambil langsung oleh peneliti dalam tempat
penelitian sebagai arsip dan bukti yang belum dibuktikan secara
luas bahwa telah dilakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negri
Jambi.
6. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya data tersebut
adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu analis
data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode
yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang
diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu
kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh
gambran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada
atau sebaliknya.38 Melalui cara berpikir dibawah ini.
a. Induktif

36

Sofian effendi, metode penelitian survey, ( Jakarta: LP3ES; 2012)
Hlm, 144
37
Ibid ., Hlm 145
38
H.Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Sekripsi,Tesis , Disertasi, (
Bandung; Alfabeta,2017) Hlm,126

Induktif merupakan cara berpikir berangkat dari fakta-fakta
yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian
fakta-fakta

serta

peristiwa

yang

khusus

tersebut

ditarik

generalisasi-generalisaasi yang bersifat umum.39
b. Deduktif
Deduktif merupakan cara berpikir dengan menganalisis data
dari pengetahuan yang sifatnya umum dan menilai sesuatu
kejadian yang bersifat khusus.40
c. Komperatif
Komperatif merupakan menganalisis data dengan cara
membandingkan

beberapa

fakta

kemudian

diambil

suatu

kesimpulan yang dianggap kuat dan paling tepat. 41
7. Sistematika Penulisan
Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini,
dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah,
maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab
mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara
sistematis.
Bab Pertama, Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.

39
Sutrisno Hadi, metodologi research 1, (Yogyakarta: yayasan penerbitan
fakultas psikologi universitas gadjah mada, 2017) Hlm 42
40
Ibid ., Hlm 43
41
Ibid., Hlm 43

Bab kedua, berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai
pendekatan

penelitian,

jenis

dan

sumber

data,

instrument

pengumpulan sumber data, teknik analisis data, sistematika
penulisan dan jadwal penelitian.
Bab ketiga, menguraikan tentang tinjauan umum yang berisi
gambaran umum Sejarah Pengadilan Negeri Jambi, visi dan misi
Pengadilan Negeri Jambi
Bab

keempat,

menguraikan

pembahasam

mengenai

proses

penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan
Negeri Jambi, sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia di
Pengadilan Negeri Jambi, upaya rehabilitasi terhadap pelaku dan
korban pedofilia dan pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi
bagi pelaku tindak pidana pedofilia.
Bab kelima, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari
bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis
memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang
terlibat secara langsung mauupun tidak secara langsung.

JADWAL PENELITIAN
No

KEGIATAN

Tahun 2019/2020
Mei

Juli

Januari

Agustus

Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Pengajuan Judul

2

Pembuatan

X

X

Proposal
3

Perbaikan

X

Proposal dan
seminar
4

Surat izin Riset

5

Pengumpulan

X

X

Data
6

Pengolahan data

X

dan analisis data
7

Pembuatan
Laporan

8

Bimbingan dan
Perbaikan

9

Agenda dan
Ujian Skripsi

10

Perbaikan dan

X

Penjilidan

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi.
Kata “Djambi” berasal dari perkataan Djambie (bahasa Jawa) dan Jambie
itu sejenis pohon-pohonan yaitu pohon pisang istilah Jambie lama- kelamaan
berubah menjadi Djambi dan berakhir karena ejaan-ejaan yang disempurnakan,
maka istilah Djambie berubah pula menjadi Djambi sampai saat ini.42
Pengadilan Negeri Jambi Kelas I A berada di tingkat bawah hukum
Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman
dilingkungan peradilan umum, yang mana tugas utama Pengadilan Negeri adalah
“menerima, memeriksa, memetuskan, dan menyelesaikan perkara yang masuk” di
tingkat pertama.
Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan
pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya
Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, yang pada
waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi
Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi
Pengadilan Negeri Jambi.43
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Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:44
•

Abdullah Basri, S.H (tahun 1972 s.d 1980)

•

H. P. Panggabean, S.H., M.S (tahun 1981 s.d 1984)

•

Wagiman, S.H (tahun 1984 s.d 1987)

•

H. Dirwoto, S.H (tahun 1987 s.d 1990)

•

Suharso, S.H (tahun 1990 s.d 1993)

•

Amir Sjarifuddin Harahap, S.H (tahun 1993 s.d 1994)

•

Ramelan, S.H (tahun 1994 s.d 1997)

•

M. Ali Syarifuddin, S.H (11-03-1997 s.d 12-09-1998)

•

Monang Sohar Sitohang, S.H (12-09-1998 s.d 07-10-2000)

•

H. M. Suwis Dachlan, S.H., M.H (07-10-2000 s.d 15-07-2003)

•

H. Chairil Anwar, S.H (15-07-2003 s.d 29-01-2007)

•

H. Irwan, S.H (29-01-2007 s.d 30-12-2007)

•

Achmad Subaidi, S.H., M.H. (26-02-2008 s.d. 28-04-2010)

•

Makkasau, S.H., M.H. (28-4-2010 s.d. 31-08-2010)

•

Haryono, S.H., M.H. (01-09-2010 s.d. 28-08-2012)

•

Suprabowo, S.H., M.H. (29-08-2012 s.d. 29-01-2015)

•

Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum. (29-01-2015 s.d. 15-06-2016)

•

Barita Saragih, S.H., LLM (16-06-2016 s.d. 02-08-2017)

•

Badrun Zaini, S.H., M.H (03-08-2017 s.d. 05-07-2018)

•

Edy Pramono, S.H., M.H (06-07-2018 s.d. 03 November 2019)
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•

Jon Effreddi, SH., MH (04 November 2019 s.d sekarang

Pengadilan Negeri Klas IA Jambi yang berkedudukan di kota Jambi (ibukota
propinsi) tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara
perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi Wilayah
Propinsi Jambi dan sejak tahun 2010 Pengadilan Negeri Jambi berfungsi sebagai
pengadilan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Pengadilan Negeri Jambi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Jambi dan daerah hukum meliputi wilayah Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan
yaitu :

Table : 1
Wilayah PN Meliputi Kota Jambi45

KECAMATAN

JUMLAH
PENDUDUK
(JIWA)

LUAS

KEPADATAN

WILAYAH

PENDUDUK

(KM2)

(JIWA)

KOTA BARU

75.384

36,11

2.088

ALAM BARAJO

97.184

41,67

2.332

JAMBI

61743

11,41

5.411

PAAL MERAH

89.835

27,13

3.311

JELUTUNG

63.369

7,92

8.001

PASAR JAMBI

12.532

4,02

3.117

TELANAIPURA

50.482

22,51

2.243

DANAU SIPIN

48.228

7,88

6.120

DANAU TELUK

12.083

15,70

770

PELAYANGAN

13.585

15,29

888

JAMBI TIMUR

66.709

15,94

4.185

TOTAL

591.134 Jiwa

SELATAN

45
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205.38 km2

38.446 jiwa/km2

B. Georafis
Daerah hukum Pengadilan Negri Kelas 1A jambi adalah daerah
pemerintah Kota Jambi yang luasnya 205,38 km. Dengan ketinggian rata-rata dari
permukaan laut 8 feet 10 meter, terletak antara 103 drajat 40:0,22’’LS. Topografi
terdiri dari sebagian besar datar (0-2%= 11,362 Ha) bergelombang (2-5%)=8,061
Ha) dan sedikit curam (15-40%=v41 Ha) bagian terbesar wilayah merupakan
daerah daratan rendah dibelah oleh aliran sungai Batang Hari sedang wilayah
tertingginya lebi kurang 10 sampai 60 meter diatas permukaan laut.46
Suhu rata-rata berkisar antara 26,1’C sampai dengan 27,0’C dengan suhu
maksimal 31,4 C yang terjadi pada bulan mei dan agustus suhu menimun 26,6 C
terjadi bulan agustus cuaca hujan antara 26,8 mm sampai dengan 331,2 mm
dengan jumlah hari hujan 13 sampai 25 hari perbulannya kecepatan angin ditiap
bulan hampir merata antara 12 knots hinga 25 knots, sedangkan rata-rata
kelembapan uadara sekitar 80 % sampai dengan 86%.

Gambar .2 Letak Geografis.

46

http.data.letakgeografis.provinsi jambi.2019.

C. VISI, MISI dan MOTTO
Seperti halnya lembaga pemerintahan lainya tentu memiliki Visi sebagai
tujuan yang iingin dicapai. Dan Misi sebagai cara yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negri jambi antara
lain,

VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAMBI YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jambi.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jambi.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan NegeriJambi.

MOTTO
“PELAYANAN PRIMA JADI KEUTAMAAN KAMI”47
D. Struktur Pengadilan dan wewenang Pengadilan Negeri.48
Struktur Organisasi Pengadilan Negri Jambi
Terorganisasinya suatu pemerintahan merupakan salah satu faktor berjalannya
47
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roda pemerintahan degan baik, serta berhasilnya suatu kepemimpinan
sebagaimana yang diharapkan, selain merupakan praturan pemerintah bahwah
suatu organisasi harus ada susunan pemerintahan atau pengurus yang jelas dan
sistimatis, hal ini juga merupakan gambaran aktifitas organisasi yang baikdan
taratur merupakan ujung tombak dari keberhasilan. Untuk melaksanakan pradilan
sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sudah tentu harus ada bodangbidang pembagian tugas masing-masing
Berdasrkan struktur oraganisasi diatas, masing-masing jabatan mempunyai
tugas sebagai berikut49:
a. Ketua Pengadilan Negeri bertugas dalam memimpin pradilan, membuat
program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan serta
pengorganisasiannya, seta kedudukanya membawahi jabatan yang ada
dibawahnya.
b. Wakil ketua Pengadilan Negeri Jambi:
1). Membantu ketua Pengadialn Negeri dalam membuat perogram
atau kerja jangak panjang dan pendek serta pengorganisasianya.
2). Mewakili ketua pengadilan Negeri jika berhalangan.
3). Melaksanakan delegasi dan wawenang dari ketua pengadilan
Negeri.
4). Melakukan pengawasan intern untuk mengganti apakah
pelaksanaan tugas dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan
ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tesebut
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kepada ketua Pengadilan Negri jambi.
c. Para hakim disini terdri dari para hakim yang ada dipengadilan Negeri
Jambi.
Hakim memiliki tugas tersebut yaitu:
1). Menerima, Memeriksa dan mengadili perkara, membuat
program kerja jangka pendek, panjang, pelaksanaan serta
perogranisasiannya.
2).Melaksanakan pengawasan yang dilakukan ketua pengadilan
Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti
penyelangaraan
dilaksanakan

adminitrasi

sesuai

dengan

perkara

perdata

ketentuan

yang

dan

pidana

berlaku

dan

melaporkan pada pimpinan pengadilan Negri 3). Melakukan
pengawasan

dan

pengamatan

(KIMWISMATI)

terhadap

pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan dan
melaporkan pada Mahkama Agung.
d. Panitera pengganti memiliki tugas50 :
1). Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan
sidangnya pengadilan.
2). Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti,
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain
ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan
periodik.

50
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3). Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
4). Melaksanakan tugas yang dilegelasikan kepadanya.
5). Panitera/sekretaris bertugas sebagai kepala kantor atau
administrasi persidangan.
e. Wakil panitera disini terdiri dari51:
1). Panitera muda perdata bertugas mencatat hal-hal perkara
perdata.
2). Panitera muda perdata bertugas mencatat hal-hal pidana,
membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang,
melaksanakan administrasi perkara , mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, memberi
nomor register perkara, pada setiap perkara yang diterima di
Pengadilan Negeri, baik secara singkat diputuskan oleh hakim atau
diundurkan dari persidangan, mencatat setiap perkara yang
diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang
isinya, menyerahkan salinan putusan pada jaksa, terdakwa atau
kuasanya serta lembaga permasyarakatan apabila terdakwa ditahan,
menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau
peninjauan kembali, menyiapkan berkas permohonan garasi,
menyiapkan berkas perkara atau permohonan grasi pada panitera
muda hukum.
3). Panitera muda hukum bertugas membantu hakim dengan
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mengikuti dan mencatat jalannya sidang, mengumpulkan mengolah
dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan daftar penasehat
hukum dan notaris, permohonan kewarganegaran, mohon catatan
statistik perkara, menerima legalisir surat bukti dari pihak yang
diperkara, menerima pendaftaran dan pencatatan kedalam register
untuk CV, yayasan, dan LSM yang dimohonkan oleh pemohon,
membuat laporan bulanan dan laporan tahunan, menerima dan
mencatat surat kuasa, menerima berkas pelimpahan perkara perdata
dan pidana yang diarsipkan membuat daftar isi yang ditempel
dalam

box,

menata

mengklasifikasikan,

dan

mengisi

menyusun
grafik

berkas

perkara

perkara,

perdata

dan

pidana/grafik penyelesaian pengadilan. Penyimpanan box arsip
dalam box, memasukkan data arsip berkas perkara pidana dan
perdata didalam arsip komputer, membuat laporan enam bulanan,
monitoring

jadwal

persidangan,

implementasi

CTS/SIPP,

menerima surat dan membuat surat keterangan tidak pernah
dihukum atau tidak sedang menjalani hukuman dan penahanan
setelah mendapatkan disposisi dari ketua Pengadilan Negeri untuk
dibuatkan surat keterangan tersebut, membuat dan menerima surat
keterangan tidak berperkara perdata dan pidana setelah mendapat
disposisi ketua Pengadilan Negeri jambi untuk dibuat surat
keterangan tersebut atas permintaan pemohon, menerima dan

membuat surat keterangan, menerima legalisir surat bukti dari
pihak yang berperkara.
f. Wakil sekretaris disini bertugas mengurusi jalannya administrasi
perkantoran, wakil sekretaris terdiri dari Kasubbag Kepegawaian yang bertugas
mengurusi adanya pangkat hakim dan karyawan serta mutasi kepegawaian,
kasubbag keuangan mengurusi tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor,
kasubag bagian umum betugas untuk pemenuhan peralatan persidangan
diantaranya pemenuhan tersedianya toga atau peralatan kantor.52
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BAB IV
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di
Pengadilan Negeri Jambi
Proses penyelesaian perkara tindak kejahatan pedofilia di Pengadilan
Negeri Jambi dengan Nomor perkara 393/Pid.Sus/2018/PN.JMB. Hakim saat
menyelidki perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran
materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, serta
memegang teguh pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh penuntut
umum, apabila surat dakwaan tersebut ada kekurangan atau kekeliruan, maka
hakim akan sulit untuk mempertimbangkan, menilai dan menerapkan ketentuan
pidana dalam perkara pidana tersebut.
Berdasarkan dengan persoalan di atas, maka penulis terlebih dahulu
membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.JMB.
a. Posisi kasus53
Awal peristiwa ia terdakwa Toni Als. Chen Weta Als. Angele Als. Jessica
anak dari Chiu Ho pada hari Jum’at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul
19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret
tahun 2018 diHotel Jambi Raya Kota Jambi atau setidak-tidaknya disuatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian Negeri
53
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38

Jambi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
sebagian berikut54:
-

Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksiAldo anak dari Joni
sekitar bulan Januari 2017 dan saksi Irwan Setiawan anak dari
Johan Eng Karno sekira bulan Maret 2017 dan terdakwa
mengenalnya melalui media sosial Instagram dengan akun
terdakwa bernama Jessia Chandra dengan memakai foto profil
seorang wanita dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan mengajak terdakwa untuk berkenalan dengan bertukar
foto bugil (tidak memakai baju dan celana), kemudian terdakwa
meminta foto dan video bugil saksi Aldo dan Saksi Irwan Setiawan
untuk mengirimkannya ke instagram terdakwa yang bernama
Jessica Chandra.

-

Bahwa selanjutnya terdakwa berkenalan lagi dengan saksi Aldo
dan saksi Irwan Setiawan melalui instagram terdakwa bernama
Angele selanjutnya terdakwa meminta lagi saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan untuk mengirimkan foto bugil saksi Aldo dan
saksi Irwan Setiawan dan selanjutnya terdakwa meminta nomor
whatsaap milik saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan
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perkenalan tersebut berlanjut di media sosial whatsaap dengan
tedakwa bernama Angele.
-

Bahwa selanjutnya terdakwa bercerita bohong kepada saksi Aldo
dan saksi Irwan Setiawam melalui akun whatsaap terdakwa
bernama Angele untuk membantu terdakwa mempermalukan
seorang pria yang bernama TONI (terdakwa sendiri) dengan cara
menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan agar mau dihisap
alat kelaminnya oleh terdakwa dan airmani (sperma) agar
dikeluarkan di muka terdakwa dan selanjunya saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan menolak untuk melakukannya namun terdakwa
mengancam saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dengan berkata
“kalau tidak mau menuruti kemauan Angele (terdakwa sendiri)
maka foto dan video bugil yang sebelumnya dikirimkan saksi Aldo
dan saksi Irwan Setiawan kepada terdakwa diakun instagram
terdakwa bernama Jessica Chanda dan Angele akan terdakwa sebar
luaskan di media sosial, dan oleh karena saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan merasa ketakutan kemudian saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan mau menuruti kemauan terdakwa tersebut55.

-

Bahwa selanjunya terdakwa (sebagai Angele) mengatur pertemuan
dengan saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan, lalu terdakwa
(sebagai Angele) bercerita kepada saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan bahwa ada temannya yang juga mau bertemu dengan
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terdakwa (sebagai Toni) kemudian saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan berkata kepada terdakwa “jika ada teman yang lain ya
udah, langsung saja bertiga bertemunya”
-

Bahwa pada hati Senin tanggal 05 Januari 2018 pukul 22.00 WIB
terdakwa berangkat dari Pekan Baru Riau menuju jambi dengan
menggunakan travel dan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2018
sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa sampai di Jambi dan langsung
menuju Hotel Wisata Jambi dan selanjutnya sekira pukul 19.00
WIB terdakwa (sebagai Angele) menyuruh saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan untuk bertemu terdakwa (sebagai Toni) dan
meminta saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan datang ke Hotel
Wisata Jambi56

-

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan tiba di Hotel Wisata Jambi kemudian terdakwa (sebagai
Angele) menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk
masuk ke kamar yang terdakwa sudah lupa nomor kamarnya
terdakwa (sebagai Toni) sudah menunggu di dalam kamar dan
selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan langsung masuk
kedalam kamar yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa
(sebagai Toni)57

-

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan langsung mengatakan “langsung saja” dan
56
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selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan langsung
membuka baju dan celananya (bugil) dan selanjunya terdakwa
langsung menghisap kemaluan saksi Aldo dan kemudian terdakwa
menyuruh saki Aldo untuk melakukan onani dan pada saat sperma
saksi Aldo mau keluar terdakw menyuruh saksi Aldo untuk di
tumpahkan air spermanya tersebut ke wajah terdakwa dan
selanjutnya terdakwa melakukannya kepada saksi Irwan Setiawan
dengan cara menghisap kemaluan saksi Irwan Setiawan dan
tedakwa menyuruh saksi Irwan Setiawan onani dan air spermanya
terdakwa disuruh ditumpahkan diwajah terdakwa dan setelah itu
terdakwa meminta uang kepada saksi Irwan Setiawan sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk
menghapus video tersebut dan selanjutnya saksi Irwan Setiawan
menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- dan hari itu juga sekira
pukul 20.00 WIB terdakwa langsung kembali pulang ke Pekanbaru
Riau dengan menggunakan Travel
-

Bahwa selanjutnya terdakwa (Angele) mengechat saksi Aldo dan
saksi Irwan Setiawan dengan mengatakan “videonya salah, aku
mau ulang akhir bulan ini , kalau tidak mau melakukan foto kau
akan aku sebar luaskan” lalu dijawab “ya nanti akhir bulan” namun
saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tidak bisa58
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-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 terdakwa (Angele)
kembali mengechat melalui Whatsaap dengan mengatakan
“gimana?” dan dijawab “kapan, besok” selanjutnya terdakwa
(Angele) menjawab “besok orangnya ke Jambi)

-

Bahwa pada kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB
terdakwa berangkat lagi dari Pekanbaru Riau menuju Jambi dengan
menggunakan travel dan setibanya terdakwa di Jambi pada hari
Jum’at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB langsung
menuju Hotel Jambi Raya kemudian terdakwa menghubungi saksi
Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk menemui terdakwa di Hotel
Jambi Raya dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
datang ke Hotel Jambi Raya sekira pukul 19.00 WIBdan langsung
menuju kamar no 202 dan pada waktu saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan masuk ke kamar hotel kemudian terdakwa langsung
menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk membuka
baju dan celananya (dalam keadaan bugil) selanjutnya terdakwa
mendekati saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan pada saat ingin
menghisap kemaluan saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tiba-tiba
pintu kamar hotel tersebut di dobrak dan terdakwa langsung
ditangkap pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi
guna pemeriksaan lebih lanjut. 59
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b. Dakwaan Penuntut Umum60
Isi dari dakwaan penuntut umum pada kasus tersebut yang dibacakan di
hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya
adalah:
Bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana
sebagaimana telah diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo
Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut61:
1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Ad.1 Unsur Setiap Orang
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku
tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan
untuk mempertanggugjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat
menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang
diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan penutut umum atas
dirinya sendirian.
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Dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah
terdakwa Toni Als. Chen Weta Als. Angele Als, Jessica anak dari Chiu Ho dan
setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim,
sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Toni Als. Chen Weta Als.
Angele Als. Jesscia anak dari Chiu Ho dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
serta mmapu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan
fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.62
Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan
meyakinkan.
Ad.2 Dengan Sengaja
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang
dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana atau diinsyafi terlebih dahulu bahwa akan
terjadi dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan
pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan yang telag terbukti
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap terdakwa. Dalam
kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 1809 divcantumkan bahwa sengaja
adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan
yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting
(MVT) sengaja (opset) diartika sebagai “willen en weten” (dikehehndaki dan
diyakini seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti
62

Surat Dakwaan Penutut Umum Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.JMB

akan akibat dari perbuatan itu). Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk
kesengajaan yaitu:
1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan

sebagai

kemungkinan

(opset

bij

mogelijkeids

bewustzjin/dolus eventualis)
Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi, keterngan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh
suatu fakta bahwa terdakwa telah dengan sengaja mencabuli saksi Aldo anakk dari
Joni dan saksi Irwan Setiawan anak dari Johan Eng Karno pada hari Jum’at
tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Jambi Raya Kota Jambi
Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktiksn secara sah dan meyakinkan.63
Ad.3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu
muslihat melaukan serangkai kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkn dilakukan perbuatan cabul
Yang dimaksud dengan anak di dalam Undang-undang ini adalah sesorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk
bahwa benar awalnya terdakwa mengenal saksi Aldo Anak dari Jono sekitar bulan
Januari 2017 dan saksi Irwan Setiawan Anak dari Johan Eng Karno sekira bulan
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Maret 2017 dan terdakwa mengenalnya melalui media sosial Instagram dengan
akun terdakwa bernama Jessica Chandra dengan memakai foto profil seorang
wanita dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan mengajak terdakwa
untuk berkenalan dengan bbertukar foto bugil (tidak memakai baju dan celana),
kemudian terdakwa meminta foto dan video bugil saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan untuk mengirimkannya ke instagram terdakwa yang bernama Jessica
Chandra selanjutnya terdakwa berkenalan lagi dengan saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan melalui Instagram terdakwa bernama Angele selanjutnya terdakwa
meminta lagi saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk mengirimkan foto dan
video bugil saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan selanjutnya terdakwa
meminta nomor whatsaap milik saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan
perkenalan tersebut belanjut di media sosial whatsaap dengan terdakwa bernama
Angele dan kemudian terdakwa bererita bohong kepada saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan melalui akun whatsaap terdakwa bernama Angele untuk
membantu terdakwa mempermalukan seorang pria yang bernama Toni (terdakwa
sendiri) dengan cara menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan agar mau di
hisap alat kelaminnya oleh terdakwa dan airmani (sperma) agar dikeluarkan
dimuka terdakwa selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan menolak untuk
melakukannya namun terdakwa menganam saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
dengan berkata “kalau tidak mau menuruti kemauan Angele (terdakwa sendiri)
maka foto dan video bugil yang sebelumnya dikirimkan saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan kepada terdakwa diakun instagram terdakwa bernama Jessica
Chandra dan Angele akan terdakwa sebar luaskan di media sosial, dan oleh karena

saksi karena saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan merasa ketakutan kemudian
saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan mau menuruti kemauan terdakwa tersebut.
Bahwa selanjunya terdakwa (sebagai Angele) mengatur pertemuan dengan saksi
Aldo dan saksi Irwan Setiawan, lalu terdakwa (sebagai Angele) bercerita kepada
saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan bahwa ada temannya yang juga mau bertemu
dengan terdakwa (sebagai Toni) kemudian saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
berkata kepada terdakwa “jika ada teman yang lain ya udah, langsung saja bertiga
bertemunya”. Bahwa pada hati Senin tanggal 05 Januari 2018 pukul 22.00 WIB
terdakwa berangkat dari Pekan Baru Riau menuju jambi dengan menggunakan
travel dan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB,
terdakwa sampai di Jambi dan langsung menuju Hotel Wisata Jambi dan
selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa (sebagai Angele) menyuruh saksi
Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk bertemu terdakwa (sebagai Toni) dan
meminta saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan datang ke Hotel Wisata Jambi.
Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tiba di Hotel
Wisata Jambi kemudian terdakwa (sebagai Angele) menyuruh saksi Aldo dan
saksi Irwan Setiawan untuk masuk ke kamar yang terdakwa sudah lupa nomor
kamarnya terdakwa (sebagai Toni) sudah menunggu di dalam kamar dan
selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan langsung masuk kedalam kamar
yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa (sebagai Toni). Bahwa setelah
terdakwa bertemu dengan saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan langsung
mengatakan “langsung saja” dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
langsung membuka baju dan celananya (bugil) dan selanjunya terdakwa langsung

menghisap kemaluan saksi Aldo dan kemudian terdakwa menyuruh saki Aldo
untuk melakukan onani dan pada saat sperma saksi Aldo mau keluar terdakw
menyuruh saksi Aldo untuk di tumpahkan air spermanya tersebut ke wajah
terdakwa dan selanjutnya terdakwa melakukannya kepada saksi Irwan Setiawan
dengan cara menghisap kemaluan saksi Irwan Setiawan dan tedakwa menyuruh
saksi Irwan Setiawan onani dan air spermanya terdakwa disuruh ditumpahkan
diwajah terdakwa dan setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi Irwan
Setiawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan
untuk menghapus video tersebut dan selanjutnya saksi Irwan Setiawan
menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- dan hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB
terdakwa langsung kembali pulang ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan
Travel. Bahwa selanjutnya terdakwa (Angele) mengechat saksi Aldo dan saksi
Irwan Setiawan dengan mengatakan “videonya salah, aku mau ulang akhir bulan
ini , kalau tidak mau melakukan foto kau akan aku sebar luaskan” lalu dijawab
“ya nanti akhir bulan” namun saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tidak bias.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 terdakwa (Angele) kembali
mengechat melalui Whatsaap dengan mengatakan “gimana?” dan dijawab “kapan,
besok” selanjutnya terdakwa (Angele) menjawab “besok orangnya ke Jambi).
Bahwa pada kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa
berangkat lagi dari Pekanbaru Riau menuju Jambi dengan menggunakan travel
dan setibanya terdakwa di Jambi pada hari Jum’at tanggal 09 Maret 2018 sekira
pukul 07.00 WIB langsung menuju Hotel Jambi Raya kemudian terdakwa
menghubungi saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk menemui terdakwa di

Hotel Jambi Raya dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan datang ke
Hotel Jambi Raya sekira pukul 19.00 WIBdan langsung menuju kamar no 202 dan
pada waktu saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan masuk ke kamar hotel kemudian
terdakwa langsung menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk
membuka baju dan celananya (dalam keadaan bugil) selanjutnya terdakwa
mendekati saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan pada saat ingin menghisap
kemaluan saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tiba-tiba pintu kamar hotel
tersebut di dobrak dan terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian dan
selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.64
Dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
c. Tuntutan oleh Penuntut Umum65
Tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan didepan persidangan
Pengadilan Negeri Jambi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini, memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa Toni Als. Chen Weta Als. Angele Als. Jessica anak
dari Chio Ho telah tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “setiap orang dilarang melalukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan srangkaian
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
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dilakukan perbuatan cabul”66, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Toni Als. Chen Weta Als, Angele
Als. Jessica anak dari Chiu Ho pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Toni Als. Chen Weta Als, Angele
Als. Jessica anak dari Chiu Ho sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima
puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 bulan penjara.
4. Barang bukti:
1) 1 (satu) unit Blackberry Torch warna hitam
2) 1 (satu) unit Samsung Galaxy J 1 Ace Warna biru dongker
3) 1 (satu) unit Samsung C9 warna hitam
4) 1 (satu) lembar tiket travel cv. Marzuki & mon cabang pekanbaru
a.n Toni dari pekanbaru tujuan ke jambi pada hari jum’at tanggal
05 januari 2018, Rp.240.000.5) 1 (satu) unit lembar tiket travel cv.marzuki & mon cabang jambi
a.n Toni dari jambi tujuan ke pekan baru pada hari kamis tanggal
06 januari 2018, Rp. 240.000.-
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6) 1 (satu) unit lembar tiket travel cv.marzuki & mon cabang
pekanbaru a.n Toni dari pekanbaru tujuan ke jambi pada hari kamis
tanggal 08 januari 2018, Rp. 240.000.7) 1 (satu) lembar bill hotel jambi jaya jl. Camer no.45-48 a.n Toni no
kamar no 202 jenis kamar superior single jam check ini 08:01:23
jumah 2 orang harga kamar RP.250.000.8) 1 (satu) lembar baju warna biru Merk H8Tees
9) 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat
10) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan
11) 1 (satu) unit Samsung J 7 warna putih
12) 1 (satu) lembar baju warna coklat merk Cosolla
13) 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk-DC
14) 1 (satu) lembar celanda dalam warna putih merk Tailor
Dikembalikan kepada saksi Aldo Anak dari Joni
15) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah putih kotak-kotak
16) 1 (satu) lembar baju warna coklat
17) 1 (satu) lembar celana dalam warna putih merk rider
18) 1 (satu) unit Iphone 7 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Irwan Setiawan anak dari Johan Eng
Karno

5. menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
d. Penerapan Ketentuan Pidana oleh Hakim
Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi
yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut:
1. Hakim

melihat

pasal-pasal

peraturan

perundang-undangan

yang

bersangkutan dengan perkara pidana yaitu Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E
UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:67
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakuka kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan
tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.
2. Hakim melihat asas “Lex specialis derogat lex generalis” didalam
menerapkan ketentuan pidana kepada terdakwa di dalam perkara pidana
tersebut.
Majelis hakim berargumen, bahwa penuntut umum behasil membuktikan
dakwaannya serta majelis hakim juga berargumen bahwa tidak ada suatu
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hal-hal apappun yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan
pemaaf atas perbuatan terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan bersalah
dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya
berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 atas
perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
Majelis hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara
selama: 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka
dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.68
Dalam kontek perkara ini, terpidana dinilai hakim melaksanakan
serangkaian tipu muslihat dan kebohongan kepada korban yang masih
digolongkan sebagai anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan menimbulkan kerugian dari si korban
maupun keluarganya.
B. sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri
Jambi
1.

Pedofilia di lihat dari Perppu No.1 tahun 2016 atas
perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Perppu No.1 tahun 2016 atas
perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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adalah:
a. Persetubuhan
Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan pertama UU No.
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi:69
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.”
Persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang
dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah
anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 81 Perppu No.1 tahun 2016
perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
yang isinya sebagai berikut:70
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga
kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun.
Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan
berupa pengumuman identitas pelaku.
Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan
alat pendeteksi elektronik.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka
waktu pelaksanaan tindakan.
Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

(5)

(6)

(7)

(8)

b. Perbuatan cabul
Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
berbunyi:71
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
Perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa
terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan

yang

bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 Perpuu
No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga
kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau
71
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Perlindungan Anak

dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban
meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan
berupa pengumuman identitas pelaku.
Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat
(4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan
alat pendeteksi elektronik.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka
waktu pelaksanaan tindakan.
Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.

Jenis-Jenis sanksi dan lamanya pidana dalam Perppu
Perlindungan Anak

Jenis- jenis sanksi (strafsoort) pidana dalam Perppu Perlindungan
Anak ini ada dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem
Perumusan lamanya Pidana (strafmaat) dalam Perppu Perlindungan
Anak ini adalah72:
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati
b. Pidana Seumur Hidup
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c. Pidana Penjara:
a) Maksimal 15 (lima belas) tahun minimal 5 (lima) tahun
penjara
b) Maksimal 20 (dua puluh) tahun minimal 10
(sepuluh) tahun penjara. Dalam hal tindak pidana
yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan
jiwa, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi,
dan/atau korban meninggal dunia.
d. Pidana denda: Maksimal denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar
rupiah)
2. Pidana tambahan
a.
b.
c.
d.

Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara
Pengumuman identitas pelaku
Kebiri kimia
Alat pendeteksi elektronik

3. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Pidana Islam
1) Pandangan Hukum Islam mengenai Pedofilia

Manusia ialah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan
dibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin adalah beban yang
diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam
penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang sudah
tercantum pada nash sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu
yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak
menyimpang dari apa yang sudah dikodratkan. Hukum Pidana Islam
memiliki ketentuan yang dapat dikatakan jarimah apabila memenuhi tiga
unsur sebagai berikut73:

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah”, (Bandunga: CV
Pustaka Setia, 2000), hal. 21
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1. Adanya unsur formal (al-rukn al-syar’i), adanya laranganlarangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman
hukuman sesuai pada nash.
2. Unsur material (al-rukn al-madi) suatu perbuatan yang
membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut
pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah
diwajibkan.
3. Unsur moral (al-rukn al abadi) obyek yang dikenai hukuman,
atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab
atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah
mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah
diperbuat.
Jika dipandang dari unsur- unsur di atas, Pedofilia termasuk dalam
jarimah. Pedofilia adalah orang dewasa (mukallaf) yang melakukan
perbuatan melanggar ketetapan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk
menuruti kemauan kejinya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan,
tak jarang terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, pedofilia juga
melakukan kekerasan yang tak berprikemanusiaan bahkan tak sedikit nyawa
anak-anak pun terancam.
Sifat universal yang terkandung dalam hukum Islam tergambar dalam
cakupan yang meliputi semua aspek kehidupan, terutama berkaitan dengan
etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia sehingga
permasalahan- permasalahan yang timbul dari lingkungan sosial masyarakat
seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat dihindari. Islam
memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas kepuasan untuk memenuhi
gairah semata, akan tetapi terkait dengan etika dan nilai- nilai keagamaan.
Ketentuan aktifitas seksual yang halal sudah dientukan dalam agama Islam
yaitu melalui jalur pernikahan yang sah dan dengan mengikuti ketentuan.

Keutamaan manusia selain memiliki akal juga diberikan nafsu oleh
Allah SWT. nafsu itu sendiri merupakan kekuatan dari dalam seseorang atas
dorongan suatu hal agar akal kita bisa mengetahui kefasikan serta cara
menjauhinya. Sesuai yang terkandung dalam Al- Qur’an:
“Dan nafsu serta penyempurnaan (ciptaan-Nya), maka Allah
mengilhamkan kepada nafsu itu kefasikan dan ketakwaan,
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan nafsu itu.”
(Q.S Asy-Syam 7-9)74
Dalam ayat ini disebutkan bahwa nafsu sebagai sumber semua
keburukan dan kesalahan bagi manusia. Karena memiliki sifat tersebut,
nafsu juga menjadi salah satu diantara musuh manusia yang sangat
berbahaya. Apabila tidak bisa dikendalikan maka dapat menjerumuskan
pada kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri agar keinginan yang
didasarkan pada kepuasan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, manusia
memang tidak dapat dilepaskan dari unsur nafsu, khususnya nafsu seksual
yang ada. Bukan berarti nafsu tersebut terutama aktifitas seksual bisa
dilakukan sesuka hati, apabila segala bentuk aktifitas dalam orientasi
seksual dilakukan diluar dasar jalur kehalalan hal tersebut bisa dianggap
sebagai kegiaran seks yang haram dan menyimpang.
Dalam kasus tindak pidana pedofilia, Islam mengganggap perbuatan
tersebut dilarang oleh syara’ karena menyalahi aturan yang sudah
ditentukan dalam nash. Pedofilia merupakan perbuatan bertentangan
dengan akhlak dan fitrah manusia karena kebanyakan dampak negatif yang

Al-Qur’an dan terjemahan, Q.S Asy- Syam: 7-9 Juz 30, (Bandung: PT
Syaamil Cipta Media, 2004, hal. 595
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ditimbulkan baik itu untuk pelaku ataupun korban.
Islam

telah

menetapkan

hukuman

untuk

perbuatan

yang

mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan
keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu
perbuatan yang dilarang oleh syara’, dengan kata lain perbuatan tersebut
diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Tujuan pokok dari
diberlakukannya hukuman had atau ta’zir adalah:75
1. Preventif ( pencegahan). Ditujukan bagi orang lain
yang belum melakukan jarimah
2. Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar
pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di
kemudian hari
3. Kuratif (islah). Ta’zir harus mampu membawa
perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah
pola hidupnya ke arah yang lebih baik.
Lingkupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah
mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme dan mencegah
diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman
juga bertujuan membuat masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling
menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap
berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.
Pada asalnya tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan
kesusilaan yang dianggap sangat darurat karena menyangkut masalah
kehomatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis
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bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya,
sesuai dengan firman Allah SWT:
“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (
Al-Isra’ : 32)76
Ayat tersebut mengemukakan kata “sa’an sabilan” atau jalan yang
jelek karena ia mengantar menuju neraka. Ibn Asyur memahami kata
sabilan dalam arti “perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang”77. Apabila
merujuk pada perbuatan pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya
adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anakanak baik anak perempuan maupun laki-laki, walaupun perbuatannya masih
dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh memasukan penis diantara
dua paha, atau memasukannya kedalam mulut, atau sentuhan diluar farji.
A. Sanksi bagi pelaku Pedofilia menurut Hukum Pidana Islam

a. Seperti yang dibahas sebelumnya jenis pedofilia itu terbagi atas 2
(dua) macam yaitu Pedofilia heteroseksual (lebih tertarik pada anak
permpuan) dan Pedofilia homoseksual (obyek lebih condong pada
anak laki- laki melalui dubur (liwath). Sanksi bagi pelaku Pedofilia
Heteroseksual
b. Sanksi bagi pelaku Pedofilia Homoseksual

Al-Quran dan terjemahan, Q.S Al- Isra’: 32 Juz 15, (Bandung: PT Syaamil
Cipta Media, 2004), hal. 285
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Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah, Vol. 7 cet III. (Jakarta: Lentera Hati, 2010),
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hal. 80

Perbuatan homoseksual tidak hanya terjadi pada zaman modern saja tetapi
perbuatan ini sudah dilakukan pada masa lalu yaitu masa Nabi Luth. Syariat
Islam memandang bahwa perbuatan homoseksual itu haram, dan para ulama
telah sepakat tentang keharamannya. Mereka hanya berbeda argumen
mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku.78
Berikut beberapa ulama’ mengenai hukuman pelaku homoseksual:

Mazhab

Imam Syafi’i
Al- Auza’I, Abu Yusuf
Abu Hanifah

Sanksi bagi pelaku Pedofilia
Homoseksual
Pedofilia melakukan
Pedofilia hanya
liwath
melakukan
tindakan cabul
Rajam
Hudud zina
Ta’zir

C. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia
Setiap perbuatan kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan
kejahatan berat, jelas korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat
meteriil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban
kejahatan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau
kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya
mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang
tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.
Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi yang secara
ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak
korban perlakuan salah seperti korban pedofilia juga memperlukan perlindungan
78
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khusus. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan :79
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ( napza ),
anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak mengatur tentang bentuk perlindungan khusus yang diberikan antara lain
sebagai berikut :
1. Pasal 64 ayat ( 3 ) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilaksanakan melalui80 :
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan
saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi
mengenai perkembangan perkara.
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Pasal 64 ayat ( 3 ) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Pasal 66 ayat ( 2 ) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat ( 1 ) dilakukan melalui81 :
a. Penyebarluasan dan /atau sosialisasi ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat
pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat
dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara
ekonomi dan /atau seksual.
3. Pasal 69 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak82
Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
a. Penyebarluasan

dan

sosialisasi

ketentuan

peraturan

perundang- undangan yang melindungi anak korban tindak
kekerasan ; dan
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
4. Pasal 71 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan
bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan,
81
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pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.
Berdasarkan bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan
yang dapat dikasih oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan
masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia
antara lain:83
1. Konseling
Perlindungan ini pada umumnya dikasih kepada korban sebagai
akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak
pidana. Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada
korbannya, seperti trauma.
Umur anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya
memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan
berkesinambungan. Bila pada masa ini anak mendapatkan trauma sebagai
korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya
akan terganggu. Terlebih jika perbuatan kejahatan ini disertai dengan
paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang
bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, serta dapat
menyebabkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kebiasaan melakukan
hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain
korban dapat tertular perilaku pedofilia.
Anak adalah masa depan bangsa, bila anak korban pedofilia tidak
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ditangani dengan benar maka masa depan bangsa juga akan menjadi
suram. Dengan melihat kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan
konseling ini sangat dibutuhkan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus
segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan
konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk
mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya.
Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah
maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (
LSM ) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh
keluarga korban serta masyarakat luas.84
2. Pelayanan /Bantuan Medis
Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan
pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana
pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat akibat kekerasan
seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini
dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban
sembuh dan juga laporan tertulis ( visum et repertum atau surat
keterangan medis ) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat
keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara
hukum.85
3. Bantuan Hukum
Bantuan hukum yang diberikan dapat beruapa advokasi dan
84
85

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum
ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non
pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ).
Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban
tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar
anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang
menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih
nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan
khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia
selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama
persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar
anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil
selama proses hukum berlangsung.
Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk
memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap
korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta
oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat
kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban
tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan
hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi

korban.86
4. Pengawasan
Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau
dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana
pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah,
lembaga- lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga
dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan
pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah
wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat
pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing.
Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus diketatkan
5. Pencegahan
Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat
dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak
dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan
segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjdi tindak
pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan
dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundangundangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan
adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat
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dicegah.
Masa upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna
melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya
tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke
polisi Seringkali korban tidak mau melapor kepolisi karena malu atau
takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban
beranggapan peristiwa yang menimpa korban adalah aib yang dapat
membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketehui oleh
masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya,
sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa
yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa
dan sebagainya. Adanya sogokkan dari pelaku kepada korban juga
menyebabkan korban enggan melapor. Menurut penulis untuk
mengatasi hambatan ini dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan kepada
masyarakat luas yang dikerjakan oleh pemerintah maupun lembagalembaga sosial untuk memberikan kejelasan bahwa jika korban melapor
pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu
korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.87
5. Proses perkara banding pidana di Pengadilan Negeri Jambi
Prosedur Penerimaan Permohonan Banding:

1. Membuat :
1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
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2. Akta pernyataan banding.
3. Akta terlambat mengajukan pernyataan banding.
4. Akta Pencabutan banding.
2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk
perkara pidana dan register banding masing-masing petugas register.
3. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7
(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam
pengucapan putusan.88
4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu
tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat
keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang
waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap. Hal ini dicatat oleh
Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus
dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang
satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori, kontra memori banding dicatat dalam
register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada
pihak yang lain dengan relaas pemberitahuan.
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8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan
berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pemohon dapat
mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya
disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak
lain.89
9. Selama 7 hari sebelum pengiriman berkas kepada Pengadilan Tinggi,
Pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut di Pengadilan Negeri.
10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan
di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas
dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
11. Berkas perkara banding bundle A dan bundle B dalam waktu
selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai
ketentuan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke
Pengadilan Tinggi.
12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera
membuat Akta Pencabutan banding yang ditanda tangani oleh
Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
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13. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh
Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut
umum dengan membuat relaas pemberitahuan putusan.
14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenan dengan
perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register
terkait.
15. Pelaksanaan tugas pada meja kedua, dilakukan oleh Panitera Muda
Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.90

D. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak
pidana pedofilia
Saat ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam
putusan perkara 393/Pid.Sus/2018/PN.Jmb
a. Pertimbangan Hakim91
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa
dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan kesaksian
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
-

Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal saksi Aldo sekitar
bulan Januari 2017 dan saksi Irwan Setiawan sekitar bulan Maret
2017 dan terdakwa mengenalnya melalui media sosial Instagram
dengan akun terdawa bernama Jessica Chandra dengan memakai
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foto profil seorang wanita dan dari sana mereka bertukar foto dan
video bugil saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan.
-

Bahwa benar terdakwa di dapat di hotel Jambi Raya dengan saksi
Aldo dan saksi Irwan, polisi datang.

-

Bahwa terdakwa berkerja sebagai kuli bangunan.

-

Bahwa terdakwa dan saksi sudah pernah melakukan perbuatan
cabul tersebut.

-

Bahwa benar terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan
tipu muslihat untuk menjerat saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian yang keterangannya satu sama lain
saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti ,
maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:92
-

Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal saksi Aldo Anak dari
Jono sekitar bulan Januari 2017 dan saksi Irwan Setiawan Anak
dari Johan Eng Karno sekira bulan Maret 2017 dan terdakwa
mengenalnya melalui media sosial Instagram dengan akun
terdakwa bernama Jessica Chandra dengan memakai foto profil
seorang wanita dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan mengajak terdakwa untuk berkenalan dengan bertukar
foto bugil (tidak memakai baju dan celana), kemudian terdakwa
meminta foto dan video bugil saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
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untuk mengirimkannya ke instagram terdakwa yang bernama
Jessica Chandra selanjutnya terdakwa berkenalan lagi dengan saksi
Aldo dan saksi Irwan Setiawan melalui Instagram terdakwa
bernama Angele selanjutnya terdakwa meminta lagi saksi Aldo dan
saksi Irwan Setiawan untuk mengirimkan foto dan video bugil
saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan selanjutnya terdakwa
meminta nomor whatsaap milik saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan dan perkenalan tersebut belanjut di media sosial
whatsaap dengan terdakwa bernama Angele
-

Bahwa pada kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB
terdakwa berangkat lagi dari Pekanbaru Riau menuju Jambi dengan
menggunakan travel dan setibanya terdakwa di Jambi pada hari
Jum’at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB langsung
menuju Hotel Jambi Raya kemudian terdakwa menghubungi saksi
Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk menemui terdakwa di Hotel
Jambi Raya dan selanjutnya saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan
datang ke Hotel Jambi Raya sekira pukul 19.00 WIB dan langsung
menuju kamar no 202 dan pada waktu saksi Aldo dan saksi Irwan
Setiawan masuk ke kamar hotel kemudian terdakwa langsung
menyuruh saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan untuk membuka
baju dan celananya (dalam keadaan bugil) selanjutnya terdakwa
mendekati saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan dan pada saat ingin
menghisap kemaluan saksi Aldo dan saksi Irwan Setiawan tiba-tiba

pintu kamar hotel tersebut di dobrak dan terdakwa langsung
ditangkap pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi
guna pemeriksaan lebih lanjut.
Menimbang, bahwa dalam hukum pidana berlaku pula asas bahwa
ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum atau peraturan
perundang-undangan yang umum.93
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah
melakukan tindak pidana dengan dakwaan: Pertama Pasal 82 ayat (1) jo Pasal
76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara
alternatif maka majelis hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan mana
yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagaiman diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 82 ayat
(1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang,
2. Dengan Sengaja,
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan
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atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul94
Menimbang, bahwa oleh semua unsur-unsur yang terdapat dalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo
Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “dengan sengaja
memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak”
Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas
diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga oleh
karenanya

terdakwa

harus

dinyatakan

bisa

mempertanggungjawabkan

perbuatannya.
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman
kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbang mengenai hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa:
Hal-hak yang memberatkan:
-

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anak-anak

-

Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban

Hal-hal yang meringankan:
-

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatnnya.
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-

Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.

-

Terdakwa belum pernah di hukum.95

Menimbang, bahwa hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar
putusan ini dipandang telah sesuai dengan kesalahan terdakwa.
Sehingga terdakwa dengan ini dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam Amar
Putusan96:
1. Menyatakn terdakwa Toni Als Chen Weta Als Angele Als Jessica telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Perlindungan Anak”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan
maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,(dua ribu rupiah)
Menurut salah seorang hakim yang saya temui dan dapat saya wawancarai
yaitu Ibu Annisa Bridgestirana,S.H.,M.H97
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Wawancara dengan Ibu Annisa Bridgestirana,S.H.,M.H

“bahwa perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti seperti
keterangan-keterangan saksi yang dijukan serta fakta-fakta yang
terungkap didalam persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dengan melihat
dan mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan
serangkaian tipu muslihat dan kebohongan untuk memaksa seorang anak
untuk melakukan tindakan pencabulan dengannya dengan tidak
memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya
tersebut”.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di
Pengadilan

Negeri

Jambi

dengan

Nomor

perkara

393/Pid.Sus/2018/PN.JMB. Hakim dalam memeriksa perkara pidana,
berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh
pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat
dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan
sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan
pidana dalam perkara pidana tersebut.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Jambi
Nomor Perkara 393/Pid.Sus/2018/PN.JMB terdakwa dipidana penjara
selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah).
3. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia
Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah,
lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban
kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain: Konseling,
Pelayanan/bantauan media, Bantuan Hukum, Pengawasan dan Pencegahan
80

4. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana
pedofilia yaitu Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
hukuman kepada terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbang
mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
hukuman bagi diri terdakwa:
Hal-hak yang memberatkan:
o Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anakanak
o Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban
Hal-hal yang meringankan:
o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatnnya.
o Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
o Terdakwa belum pernah di hukum.98
B. Saran
(1) Untuk para penegak hukum dinantikan dapat memberikan keadilan
dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di dzalimi, baik terhadap
korban, keluarga korban, maupun pelaku. Bagi pemerintah atau RT
maupun desa harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana
keadaan atau keamanan lingkungan warga.
(2) Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memgawasi anak
dalam pergaulan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi halhal yang membahayakan anak khususnya dari pelaku Pedofilia.
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Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari segala
ancaman kejahatan yang akan menimpanya, serta peran orang tua
memberikan nasihat- nasihat kepada anak supaya tertanam dalam
dirinya menjadi seorang yang baik, bermoral, dan mejauhkan
perbuatan kejahatan.
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