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 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI 

KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERSETUBUHAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA 

 

Abstrak 

Tindak pidana pencabulan sering terjadi di Indonesia namun akan tetapi terdapat kasus 

pencabulan yang pelakunya adalah orang tua kandungnya sendiri, dengan demikian 

rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimanakah tindak pidana persetubuhan seorang 

ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Karanganyar? (2) Bagaimanakah 

penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar? (3) 

Bagaimanakah persetubuhan dalam persepektif islam?. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana 

persetubuhan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Karanganyar 

terdapat satu kasus di tahun 2018 dalam perkara Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN/Krg 

dengan dakwaan Pasal 81 ayat 3 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. 

Terkait enerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terpidana 

dijatuhi putusan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda sebesar  Rp. 60.0000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana 

kurungan selama 4 (empat) bulan. Persetubuhan dalam persepektif islam yaitu 

dibedakan sebagai jarimah hudud yaitu bentuk hukuman yang diberikan kepada para 

pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan. pelaku melakukan Zina 

Muhsan dengan hukuman rajam atau dilempar batu hingga meninggal. 
 

Kata Kunci : sanksi, persetubuhan, anak 
 

Abstrack 

Sexual offenses often occur in Indonesia, but there are cases of sexual abuse where the 

perpetrators are their own biological parents, thus the formulation of the problem is (1) 

How is the crime of sexual intercourse of a father against his biological child in 

Karanganyar Regency? (2) What is the application of criminal sanctions by 

Karanganyar District Court judges? (3) How is intercourse in the perspective of Islam 

?. The research method used is empirical juridical. The results of this study are a 

felony offense against a biological child in Karanganyar Regency in one case in 2018 

in case Number 124 / Pid.Sus / 2018 / PN / Krg with the indictment of Article 81 

paragraph 3 of Law No.35 of 2014 concerning Child Protection . Related to the 

application of criminal sanctions by a convicted Karanganyar District Court, a convict 

was sentenced to Article 81 paragraph (3) of Law No.35 of 2014 concerning 

Protection of children with a 10-year prison sentence and a fine of Rp. 60.0000,000 

(sixty million rupiahs) subsidair criminal confinement for 4 (four) months. Intercourse 

in the Islamic perspective that is distinguished as jarimah hudud is a form of 

punishment given to the perpetrators of criminal acts with predetermined texts. the 

perpetrator commits Zina Muhsan with a sentence of stoning or stoning to death.  

 

Keywords: sanctions, sex, children 
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1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya tindak pidana persetubuhan ini sudah diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 287 KUHP, Pasal 288 KUHP dan Pasal 289 

KUHP. Selain itu jika dilakukan terhadap anak maka tindak pidana persetubuhan 

dapat dikenakan pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berkaitan dengan tindak pidana 

kesusilaan antara lain yiatu terdapat di dalam Pasal 76D mengenai persetubuhan 

dengan anak dan Pasal 76 E mengenai persetubuhan anak. 

Meskipun sudah diatur dengan sedemikian rupa namun masih terdapat kasus-

kasus persetubuhan. Dari data yang diperoleh penulis di karasidenan Surakarta pada 

tahun 2016 sebanyak terdapat 6 kasus perkosaan, jumlah tersebut pada tahun 2017 

meningkat menjadi 7 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus semntara itu di awal 

tahun 2019 sebanyak 8 kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur (solopos, 2020). 

Salah satunya yang dilakukan oleh orang tua, ayah seharusnya menjadi sosok 

yang akan melindungi anaknya dari tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi 

yang dilakukan oleh orang lain, ayah akan memberikan segalanya untuk kebaikan 

anaknya. Namun dalam beberapa kasus terdapat tindakan persetubuhan yang 

dilakukan oleh ayahnya terhadap anak kandungnya sendiri. Contohnya yaitu seperti 

yang terjadi di Kabupaten Karanganyar tepatnya di dukuh Banjarejo desa tuban, 

Gondangrejeo dimana seorang ayah persetubuhani anak kandungnya selama 3 tahun 

lebih yaitu dari juli 2005 hingga Oktober 2018.dimana kejadian tersebut baru 

terdengar ketika ibu korban yang mendengar penuturan dari anaknya memutuskan 

untuk melaporkan perstiwa memilukan itu kepada polisi (solopos, 2019). 

Tindakan yang dilakukan anaknya tersebut merupakan tindakan asusila 

yangbenar-benar tidak manusiawi dimana kodrat ayah yang seharusnya melindungi 

anaknya dari tindakan-tindakan asusila namun oleh ayahnya sendiri dilakukan 

tindakan yang tidak terpuji, dengan demikian tindakan ayah tersebut melanggar 

norma-norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana yang 
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telah di uriakan di atas yaitu baik di dalam KUHP maupun di dalam Peraturan undang-

undang mengenai perlindungan anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dengan demikian 

penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut (1) Bagaimanakah tindak pidana 

persetubuhan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Karanganyar? (2) 

Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar? 

(3) Bagaimanakah persetubuhan dalam persepektif islam?. Tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan konsep tindak pidana persetubuhan seorang ayah terhadap anak 

kandungnya di Kabupaten Karanganyar (2) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar (3) Untuk 

mengetahui persetubuhan dalam persepektif islam 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yakni pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan 

meneliti dataa sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer di lapangan (Soekanto dan Manudji, 1985). Jenis 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yakni penelitian 

yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan 

atau melukiskan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang (Soerjono dan 

Rahman, 2003). Lokasi yang akan dijadikan tempat penulis yakni daerah hokum 

Kabupaten Karanganyar. Data yang disajikan dari sumber-sumber data meliputi data 

primer dan data sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data sebagai berikut: (a) 

Studi Kepustakaan (b) Studi Lapangan (c) Wawancara. Metode Analisis Data 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada, kmudian 

dianalisis (Soekanto, 2008). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tindak Pidana Persetubuhan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Di 

Kabupaten Karanganyar 

Perbuatan persetubuhan terhadap anak diatur berdasarkan Pasal 287 KUHP yang 

bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus 

patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalAu 

tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masuk masanya untuk kawin, 

dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun (Djubaedah, 2010). Selain itu juga 

di dalam Undang-Undang  No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak di dalam Pasal 76 E Undang-

undang perlindungan anak yang menyebutkan yaitu setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul. 

Selama tahun 2018, di Kabupaten Karanganyar terdapat 10 kasus persetubuhan 

terhadap anak di bawah umur dengan jumlah anak yang menjadi korban juga 10 

orang. Akan tetapi tindak pidana persetubuhan seorang ayah yang dilakukan terhadap 

anak kandungnya di tahun 2018 kasus dengan pelaku ayah kandung terdapat 1 kasus, 

dan oleh ayah tiri terdapat 1 kasus (Subekti, 2020). Data ini dibenarkan oleh Agus 

Wibawanto Kasi perlindungan anak, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Karanganyar (Wibawanto, 2020).  

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten 

Karanganyar dimana terdapat putusan hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Di 

dalam putusan tersebut identitas terdakwa yaitu sebagai berikut: 

1. Nama lengkap  : Heri Purnomo alias Kampret bin Ngadiman 

2. Tempat Lahir  : Karanganyar 

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 Desember 1980   

4. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5. Kebangsaan  : IndonesiA 
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6. Tempat tinggal  : Dukuh Jomboran, Rt.02/RW 07, Ds. Ngringo, Kec 

Jaten, Kab. Karanganyar 

7. Agama   : Islam 

8. Pekerjaan   : Swasta 

9. Pendidikan  : SD 

Duduk perkara dalam tindak pidana ini yaitu sebagai berikut: 

Bahwa terdakwa Heri Purnomo alias Kampret Bin Ngadiman pada hari Sabtu tanggal 

26 Mei 2018 sekikatr jam 01:30 atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau 

setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 di rumah terdakwa Dukuh Jomboroan 

Rt.02/Rw 07 desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten karanganyar atau setidak-

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Karanganyar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu 

saksi korban anak yang berumur 16 tahun 9 bulan untuk melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh 

anak, penidik atau tenagak kependidikan, yaitu dilakukan dengan perbuatan atau cara-

cara yang antara lain yaitu sebagai berikut: 

a. Ketika terdakwa Heri Purnomo alias Kampret bin Ngadiman sebagai orang tua 

kandung saksi korban anak masuk ke dalam kamar saksi korban anak, terdakwa 

mengajak saksi korban anak dengan mengatakan “ayo”, lalu terdakwa meminta 

dipijat di atas tempat tidur dikarenakan saksi korban anak takut terhadap 

terdakwa, saksi korban anak menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa melepas 

celana pendek jeans miliknya sendiri dan masih mengenakan kaos ditutupi 

selimut milik saksi korban anak. 

b. Kemudian terdakwa tanpa sekehendak saksi korban anak menarik tangan saksi 

korban anak supaya dalam posisi tidur, lalu terdakwa melepas celana jeans, celana 

dalam, baju dan BH ( pakaian dalam wanita/Bra/Bustehouder) miliki aksi korban 

anak hingga dalam keadaan telanjang, kemuidan pada saat saksi korban anak 

masih dalam keadaan tidur, terdakwa mencium pipi, bibir, leher, meremas dan 

menciumi kedua payudara saksi korban anak, lalu terdakwa menyuruh saksi 

korban anak mencium alat kelamin terdakwa. 
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c. Kemudian saksi koban anak dengan posisi tidur, terdakwa berada di atasnya 

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban anak, dengan 

gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa 

mengeluarkan sprema yang dikeluarkan di atas sprei tempat tidur, lalu terdakwa 

memakai celana dan keluar kamar saksi korban anak. 

d. Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak dalam 

satu minggu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan dilakukan sejak kelas VI 

Sekolah Dasar hingga saat ini (Bulan Mei 2018), saksi korban anak menuruti 

ajakan persetubuhan terdakwa, karena saksi korban anak pernah dimarai dengan 

kata-kata “rasah sok suci” tangan dipegang keras, dijambak dan dicekik lehernya. 

e. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban anak mengalami luka robek pada selaput 

dara sebagaimana Visum et Reoertum Nomor: 43.62.18, tanggal 28 Mei 2018, 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heryu Restianto, SpOG., dokter pada 

rumah sakit umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan 

pada pemeriksaan colok dubur, tampak luka robekan lama pada selaput dara pada 

jam 2, jam 6, dan jam 9. 

Dari duduk perkara tersebut dapat diketahui apabila terdakwa dengan sengaja 

melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut terhadap anaknya. Terdakwa 

melakukan tindak pidana tersebut juga disertai dengan ancaman terhadap anaknya 

hingga anaknya takut untuk menolak ajakan ayahnya untuk melakukan hubungan 

badan dengannya. Karena rasa takut tersebut tindakan persetubuhan yang dilakukan 

ayahnya tersebut dilakukan berulang kali yaitu dua kali seminggu sejak bulan Mei 

tahun 2018.  

Terakit dengan kronologi kejadian di atas maka Jaksa Penuntut umum 

memberikan dakwaan yaitu sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Heri Purnomo alias Kampret Bin Ngadiman bersalah 

melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang 

tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat 3 UU 

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Purnomo alias Kampret Bin 

Ngadiman berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 

(enam) bulan kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa: 

a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna abu-abu 

b. 1 (satu) potong celana panjang warna putih 

c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak hitam 

d. 1 (satu) potong BH warna merah. 

4. Menetappkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu 

rupiah). 

Dalam hal ini penulis akan membandingkan terkait putusan di atas dengan 

Putusan Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks identitas sebagai berikut: 

1. Nama    : Muddin Dg. Kulle  

2. Tempat lahir   : Gowa,  

3. Umur atau Tanggal lahir  : 49 tahun/ 05 Desember 196,  

4. Jenis kelamin   : Laki-laki 

5. Agama    : Islam 

6. Pekerjaan    : Tukang parker 

7. Kebangsaan   : Indonesia 

8. Tempat tinggal         : Jalan Nuri Lr.312 Kota Makassar. 

Pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk dan memaksa anak 

kandungnya yang bernama Risnawati Alias Risna untuk melayaninya melakukan 

hubungan suami istri yang dimana terdakwa awalnya mematikan lampu kamar korban 

yang sementara sedang tidur dengan adik perempeuannya, selanjutnya terdakwa 

mendekati korban dan membuka celana dalam korban sambil mengancam dengan 

parang agar korban diam dan jika rebut akan dibunuh, kemudian terdakwa 

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dnegan menutup mulut 
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korban dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar korban tidak dapat 

berteriak pada saat disetubuhi terdakwa 

Terdakwa menyetubuhi korban hanya satu kali saja pada malam itu dimana istri 

terdakwa yang adalah ibu kandung korban sedang bekerja sebagai tukang parker di 

Lagaligo yang pulangnya menjelang subuh, dan terdakwa hanya sebentar menyetubuhi 

korban karena setelah air mani terdakwa keluar di dalam vagina korban selanjutnya 

terdakwa pergi tidur di luar kamar korban. Pada saat terdakwa menyetubuhi anak 

kandungnya yang bernama Risnawati, perbuatan terdakwa juga dilihat oleh anak 

perempuan terdakwa yang bernama Yuliana Alias Uli yang adalah adik kandung 

kroban. Korban pada waktu kerjadian itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 

sekolah 2 SMP dan akibat perbuatan dari terdakwa korban menjadi hamil dengan 

demikian korban merasa malu dan pada akhirnya korban keluar dari sekolah, 

selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada tantenya dan bersama 

tanternya korban dan adiknya telah melaporkan tedakwa ke polisi. 

Bahwa terhadap kronolgis kejadian di atas Jaksa Penuntut umum memberikan 

dakwaan terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang 

Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 2 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah) dan pasal (2) yang berbunyi “ketentuan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu mushlihat serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

Dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak ini lebih 

mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh 

anak oleh ayah kandungnya sendiri, dengan demikian menurut penulis pasal 81 ayat 1 

sesuai dengan kronologi yang sebagaimana yang diuraikan di atas, dimana terdakwa 

(ayah) melakukan  kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan 

persetubuhan dengannya.  Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Agus Wibawanto 
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Kasi perlindungan anak, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten 

Karanganyar, apabila korban ketika ditangani oleh dinas perempuan dan anak 

kabupaten karanganyar mengelami trauma karena telah disetubuhi dan di lakukan 

kekerasan oleh ayahnya sendiri, dalam kasus ini dinas perlindungan perempuan dan 

anak melakukan trauma healing dan memberikan fasilitas untuk mengembalikan anak 

kembali dalam keadaan semula (Wibawanto, 2020). 

Tindakan Dinas perempuan dan anak di kabupaten karanganyar di dalam 

mencegah tindak pidana persetubuhan kepada anak juga dilakukan dengan beberapa 

upaya yaitu dengan melakukan sosialiasi-sosialisasi di dalam masyarakat ke daerah-

daerah di karanganyar selain itu melakukan pembantuan anak melalui Forakra (forum 

anak karanganyar) dan melakukan campaign tentang kekerasan seksual terhadap anak 

ketika ada CFD di Karanganyar. 

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayang terhadap anaknya 

pada putusan hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg  memberikan putusan dengan 

menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak yang dimana unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut 

yaitu: 

a. Setiap orang 

b. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan 

c. Memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain 

d. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga 

pendidik. 

Mengenai tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana dengan ketentuan di 

dalam KUHP atau di dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu undang-

undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan melihat fakta-fakta 

yang ada di dalam persidangan dan sesuai keterangan dari saksi-saksi yang ada 

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka unsur memkasa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi 

secara sah dan menurut hukum. 
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Dengan pertimbangan hakim tersebut dan terpenuhinya seluruh unsur yang 

dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka putusan hakim tersebut telah sesuai 

dijatuhkan kepada terdakwa, menurut hakim ika yustikasari dalam hal ini hakim 

menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sudah adil 

memadai, manusiawi dan argumentative, proposional, sesuai dengan kadar kesalahan 

yang telah dilaksanakan terdakwa dan majelis hakim berpendapat apabila pidana yang 

dijatuhkan telah menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang sesuai dengan aman Pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.
1
 

Jadi dengan demikian dengan memperhatikan terpenuhinya unsur-unusr yang 

ada di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

serta peraturan lain yang bersangkutan maka majelis hakim mengadili perkara tersebut 

yaitu sebagai berikut:  

1. Menyatakan terdakwa Heri Purnomo alias Kampret Bin Ngadiman telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar 60.0000.000 (enam puluh 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 

5. Menetapkan berang bukti berupa: 

a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna abu-abu 

b. 1 (satu) potong celana panjang warna putih 

                                                           
1
 Ika Yustikasari, Hakim pengadilan Negeri Karanganyar, Wawancara pribadi, hari Selasa, Tanggal 18 

Februari 2020, Pukul 10:00 WIB. 
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c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak hitam 

d. 1 (satu) potong Bh warna merah 

Dikembalikan kepada anak korban Mega Agustin Chusnul Chotimah, 

6. Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) 

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya dengan pertimbangan alas an pemberat dan peringan bagi terdakwa dalam 

hal ini terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana, terdapat teori 

pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan yang berarti Negara berhak 

menjatuhkan pidana, dan teori relative atau teori tujuan yaitu untuk mengeakkan tata 

tertib diperlukan pidana dan alat guna mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan 

tujuan agar terpeliharanya tertib masyarakat tetap terpelihara. Dan ada juga teori 

gabungan yang mendasarkan kepada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 

masyarakat 

Jika dibandingkan dengen Putusan Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks hakim 

pengadilan negeri Makasar yang menangani kasus perkosaan anak kandung tersebut 

yaitu dengan menjatuhkan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak dengan 

pertimbangan yaitu unsur-unsurnya terpenuhi yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap Orang 

b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain 

Jadi dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas dengan memperhatikan 

hal-hal yaitu fakta-fakta yang ada dipersidangan, keterangan saksi dan korban dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri makasar yaitu hal-hal yang memberatkan 

terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, terdakwa telah membuat saksi 

korban trauma seumur hidup dan Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di 

persidangan, terdakwa mengakui perbuatnnya sheingga memperlancar jalannya 

persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya. 
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Dari keterangan tersebut maka dapat diketahui apabila terdakwa telah 

memenuhi unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya karena telah sengaja dan 

melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan 

dengan terdakwa. Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Makasar memberikan 

putusan yaitu sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Muddin Dg Kulle terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana memkasa anak melakukan persetubuhan 

terhadap anak” 

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muddin Dg. Kulle oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta 

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan 

c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

d. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada di dalam tahanan 

e. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu 

rupiah). 

Jika di bandingkan dengan putusan di Kabupaten karanganyar kedua kasus 

tersebut sama-sama di putuskan dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana memkasa anak melakukan persetubuhan terhadap anak” 

yang menjadi pembeda adalah di Karanganyar ditambkan “oleh orang tua” semrntara 

itu hukuman yang dijatuhkan di putusan Pengadilan Negeri Karnganyar ini dijatuhkan 

lebih rendah yaitu hanya 8 tahun jika dibandingkan dengan pengadilan Negeri 

Karanganyar yang dijatuhi putusan selama 10 tahun. Hukuman tersebut lebih berat 

diakibatkan menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan lebih 

dari sekali dan berulang kali, selain itu dilakukan secara sadar sementara kasus yang di 

Pengadilan Negeri Makasar dilakukan hanya sekali dan dalam keadaan yang sedang 

mabuk atau tidak sadar diri. Dengan demikian dari uraian di atas penerapan sanksi 

pidana oleh hakim pengadilan negeri karanganyar telah sesuai. 
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3.3 Persetubuhan Dalam Persepektif Islam 

Islam merupakan agama yang mempunyia dua aspek pokok, yaitu akidah dan juga 

syari’at.  Yang dimana kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan aspek 

lainnya. Keterkaitannya tidak hanya di dalam bentuk pengamalan, tapi juga pada 

dasar-dasar pemikiran yang berkembang.
2
 

Terkait dengan Putusan pengadilan negeri Karanganyar Nomor 

127/Pid.Sus/2018/PN.Krg di dalam pandangan hukum islam, persetubuhan dibedakan 

sebagai jarimah hudud menurut beberapa ulama menyepakati dan mengkategorikan 

bahwa hukuman hudud ada 7 (tujuh), yaitu: zina, menuduh zina, (qadzf), mencuri 

(sirq), menyamun (hirabah), pemberontak (al-baghy), minum-minuman keras 

(asyhribah), dan murtad (riddah).  

Menurut Rusyd pengertian zina sebagai persetubuhan yang dilaksanakn bukan 

karena nikah yang sah atau nikah siri dan bukan karena pemilikan hamba 

sahaya.
3
Menurut pandangan Hukum Islam setiap hubungan kelamin di luar nikah 

digolongkan sebagai zina dan di dalam Islam diancam dengan hukuman, baik 

pelakunya tersebut sudah kawin atau belum kawin, baik juga dilakukan suka sama 

suka atau tidak suka sama suka.
4
 Mengenai tindakan jarimah zina, Muhammad Al-

Khatib AlSyarbini mengatakan, mentakan zina termasuk sebagai dosa-dosa besar yang 

paling keji, dan tidak ada satu agama yang menghalalkan perbuatan zina. Dengan 

demikian, sanksi perbuatan zina sangat berat, karena dapat mengancam kehormatan 

pelaku dan juga hubungan nasab.
5
  

Di dalam ayat Alquran terdapat beberapa ayat yang mengharamkan jarimah 

zina, yaitu terdapat di dalam surah Al-Isra’ ayat 32:  

 

 

 

                                                           
2
 Al-Syatibi, 2007, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitabal-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 

hal. 1 
3
 Rahmat Hakim, 2010, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: CV. Pustaka Setia,  hal:69 

4
 Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, hal: 3. 

5
 Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, hal: 18. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji, dan suatu jalan yang buruk.”
6
 

Dan Hukuman bagi pezina ghayru muhsan yaitu seratus kali dera dan juga 

diasingkan selama satu tahun.  Terkait dengan hukuman ini Allah SWT berfirman 

dalam surah AnNur ayat 2: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki - laki, deralah masing - masing dari 

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belaskasihan  kepada  keduanya  mencegah  

kamu  untuk (menjalankan)  agama  (hukum) Allah,  jika  kamu  beriman kepada  

Allah  dan  hari  kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka  disaksikan  

oleh  sebagian  orang - orang beriman”.
7
 

Mengenai pandangan islam mengenai unsur-unsur jarimah zina ini dapat 

dibedakan menjadi beberapa unsur yaitu sebagai berikut: 

a. Persetubuhan yang diharamkan 

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum  

Selain unsur yang telah terpenuhi dalam persepktf islam zina pada dasarnya 

dibagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai berikut: 

a. Zina Muhsan 

Zina Muhsan merupakan perbuatan zina yang dilaksanakan oleh wanita atau laki-

laki yang wajib untuk menjaga kehormatannya. Terkait hukuman bagi pelaku zina 

muhshan ini adalah rajam yaitu dengan dilemapr abut yang sederhana sampai 

mati. 

                                                           
6
 Al-Mujib, 2012, AL - Quran dan Terjemahannya, Bandung: Al-Mizan Publishing Hause, hal: 286. 

7
 Ibid.hal. 351. 
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b. Zina Ghoiru Muhsan 

Zina Ghoiru Muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau 

wanita yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina ghoiru muhsan adalah 

di jidil atau dicabuk sebanyak 100 kali dan diasingkan.  

Jadi dengan demikian dari kategori zina dan disesuaikan dengan putusan 

pengadilan karanganyar yang diteliti oleh penulis maka penjatuhan sanksi di dalam 

perspektif hukum islam di dalam memberikan hukuman bagi terdakwa yaitu zina 

muhsan yaitu dengan hukuman rajam hingga meninggal dunia, dikarenakan terdakwa 

sudah memiliki keluarga atau sudah menikah dengan demikian wajib menjaga 

kehormatannya. Hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan pengadilan 

negeri Karanganyar Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg , menurut penulis hukuman 

yang diberikan oleh hakim jika di bandingkan dengan syariat islam lebih meringankan 

terdakwa,  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, Di 

Karanganyar terdapat beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap anak kandungnya di tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Nomor 

127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. dalam kasus tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 81 ayat 

3 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak dengan ancaman hukuma 15 (lima belas) tahun penjara dan denda 

denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan. Kedua, Terpidana dijatuhi putusan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No.35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dengan hukuman pidana penjara selama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar  Rp. 60.0000.000 (enam puluh juta rupiah) 

subsidair pidana kurungan 4 (empat) bulan. Ketiga, Persetubuhan dalam persepektif 

islam dibedakan sebagai jarimah hudud yaitu bentuk hukuman yang diberikan kepada 

para pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan. Pandangan islam 

mengenai unsur-unsur jarimah zina ini dapat dibedakan menjadi persetubuhan yang 

diharamkan dan Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, dan hal tindakan 
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terebut pelaku melakukan Zina Muhsan dengan hukuman rajam atau dilempar batu 

hingga meninggal. 

Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu, Pertama, untuk dinas-dinas 

terkait dan aparatur Negara yang terlibat langsung dengan masyarakat agar 

memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar teredukasi untuk tidak 

melakukan tindakan-tindakan persetubuhan terhadap orang lain atau bahkan kepada 

anaknya. Kedua, Untuk aparat penegak hukum agar selalu dan meningkatkan kinerja 

di dalam melakukan pengeakan hukum, menegakan keadilan, dan menjatuhkan 

hukuman kepada terdakwa dengan memperhatikan banyak aspek. Ketiga, masyarakat 

Indonesia agar lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta, agar dapat menjaga hawa 

nafsunya sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. 
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