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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), 

perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru 

semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi 

hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat 

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang 

menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan 

baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.
1
 

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang 

merugikan masyarakat, karena hal tersebut menyimpang dari norma-norma 

yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Hal ini justru akan 

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. 

Kejahatan yang dilakukan manusia menjadi masalah yang mengakibatkan 

dirinya merasa kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan 

tuntutan yang dibalut nafsu, karena hasrat yang berlebihan gagal 

dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya 

makin banyak dan beragam.
2
  

Pada hakekatnya tujuan dari diciptakannya hukum untuk mengatur 

tingkah laku manusia dan mencegah terjadinya kekacauan dalam 

bermasyarakat, serta agar tercipta suasana ketertiban, keadilan dan 
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perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Berbagai kasus 

kejahatan yang muncul dan terjadi saat ini bukan hanya orang dewasa saja 

yang menjadi korban, akan tetapi remaja dan anak-anak bahkan balita 

menjadi korbannya. 

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan 

yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut 

dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts 

humanity) atau kesusilaan.
3
 Seseorang yang menjadi korban kejahatan dapat 

diartikan bahwa hak-hak asasinya dirampas. Perilaku yang lebih 

mengedepankan kebiadaban (kekejian) ini mengalahkan eksistensi hak-hak 

asasi manusia (HAM) yang semestinya. Idealnya harkat kemanusiaan 

dijunjung tinggi tetapi dalam hal ini justru ditinggalkan, dinodai dan 

dikebiri. 

Tingginya angka kasus kejahatan kesusilaan yang diberitakan baik 

yang ada di media cetak ataupun elektronik, seperti pencabulan terhadap 

anak, menunjukkan bahwa tujuan dari hukum belum terwujud dengan 

sepenuhnya. Strategi yang digunakan untuk memperlancar perilaku 

kebiadaban ini dengan cara menyusup ke dalam lingkungan masyarakat dan 

memberikan kesan yang baik agar mendapat kepercayaan orang dewasa 

untuk mengasuh anak-anak dengan berkedok sebagai pengasuh, guru, 

pelatih olahraga, pelatih pramuka, pembersih rumah dan kebun, bahkan 

menjadi guru mengaji serta pekerjaan lain yang memungkinkan untuk 

mendapat waktu bersama anak. 
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Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2019, 

kekerasan di ranah publik dan komunitas mencapai angka 3.915 kasus 

(28%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 

2.521 kasus (64%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 883 kasus (23%), 

kekerasan psikis 212 kasus (5%), dan kategori khusus yakni trafiking 158 

kasus (4%), dan kasus pekerja migran 141 kasus (4%). Tiga Jenis kekerasan 

yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah publik dan komunitas 

adalah pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan 

seksual (394 kasus).
4
 

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

melaporkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan 

seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus 

kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri 

dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 

persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 

persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, 

dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA.
5
 

Persentase pencabul pria mencabuli anak perempuan adalah 97,5%, 

pencabul pria mencabuli anak laki-laki adalah 78,7%, dan pencabul 

perempuan mencabuli anak perempuan merupakan minoritas karena banyak 

kasus tidak dilaporkan. Pencabul laki-laki membutuhkan kontak seksual 

                                                             
4
 Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019, “Korban Bersuara, Data Bicara 

Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, diunduh hari 

Jum’at, 30 Oktober 2020, pukul 05.30 WIB 
5
 Lokadata, Jum’at 10 Januari 2020 20:17 WIB, 2020 Kekerasan Pada Anak Tak Menurun, dalam 

https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun, diunduh pada Kamis 05 

November 2020, pukul 14:40 WIB 

https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun


4 

 

 

yang eksplisit, tetapi tidak mampu untuk mempertahankan hubungan 

seksual yang stabil dan berlanjut dengan partnernya sendiri.
6
 

Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, 

misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum 

yang menimbulkan rangsangan berahi.
7

 Korban adalah mereka yang 

menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan dari 

pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.
8
 Korban dari 

pencabulan seringkali adalah anak, dimana anak tersebut yang tidak berdaya 

dimanfaatkan pelaku untuk stimulasi seksual, sehingga kondisi psikologis 

anak maupun perkembangan lainnya akan terancam. Pelaku tindak pidana 

pencabulan merasa anak tidak mengerti perbuatan yang dilakukan 

terhadapnya itu merupakan salah satu perbuatan tindak pidana, anak juga 

tidak memiliki keberanian untuk menolak nafsu kebiadaban dari pelaku 

pencabulan. Sehingga anak menjadi objek pengebirian terhadap hak anak 

yang idealnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara. 

Anak merupakan generasi muda yang berperan penting dalam 

menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan peran anak 

dengan baik, maka tumbuh dan kembang anak perlu diperhatikan sejak dini. 

Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang 
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bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.
9

 Kemudian anak juga  

mempunyai hak untuk dilindungi, disejahterakan dan dididik secara optimal 

agar mencetak sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kualitas 

yang baik. Negara harus memberikannya upaya perlindungan secara hukum 

terhadap anak korban tindak pidana.  

Hukum adalah sebuah peraturan yang tersusun secara sistematis dan 

bersifat memaksa yang dibuat oleh Lembaga berwenang atau instansi resmi 

dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, 

keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan hidup serta terdapat sanksi 

bagi pelanggar demi mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 

(3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan 

negara yang berdasarkan hukum dengan berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang pancasilais, serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia 

memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya 

perlindungan anak. 
10

  

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak 

pidana pencabulan temasuk tindak pidana kesusilaan, dimana KUHP belum 

memberikan definisi secara jelas terkait pencabulan dan terkesan 

mencampur adukkannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikannya pada Buku ke 

II Bab XIV Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Saat ini pelaku dari tindak pidana 
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pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, 

melainkan terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya atau dikenal 

dengan asas lex specialis derogat legi generalis artinya Undang-Undang 

Perlindungan Anak sebagai hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan KUHP sebagai hukum yang bersifat umum (lex 

generalis). Perkembangan terakhir ini hukum negara Indonesia memberikan 

perlindungan kepada anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir 

kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana sering juga 

disebut dengan istilah jarimah.
11

 Hukum Pidana Islam mendefinisikan 

tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’ 

yang pelakunya dapat diancam dengan pidana hudud, qisas dan diyat serta 

ta’zir. Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, 

yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati 

oleh fuqaha’ ada tujuh macam, yaitu: Zina, qadhaf  (menuduh orang berbuat 

Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.
 12
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Dalam Hukum Islam, zina dinyatakan sebagai perbuatan yang 

melanggar hukum yang tentu saja dan sudah semestinya diganjar dengan 

hukuman maksimal, mengingat akan akibat yang ditimbulkannya sangatlah 

buruk, selain itu mengandung kejahatan dan dosa. Zina dalam Hukum Islam 

diartikan dengan hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang 

perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
13

 

Menurut beberapa pendapat dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam 

Ahmad, Zhahiri’yah, Syia’ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu 

Yusuf bahwasannya untuk hukuman bagi pelakunya adalah harus dijatuhkan 

hukuman hadd dengan alasan tidak ada syubhat.
14

 

Dijelaskan dalam Alqur’an larangan zina dan hukumannya bagi 

pelaku zina yang sudah menikah atau disebut pezina muhsan yaitu dirajam 

hingga mati sedangkan pezina ghayru muhsan yaitu dijilid atau dihukum 

sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

ٰنٓى اِنَّٗه َكاَن فَاِحَشةً َۗوَسۤاَء َسبِيًْل   َوََل تَْقَربُوا الزِّ

Artinya: 

 

"Dan janganlah kamu hampiri akan pekerjaan zina itu, sesungguhnya 

(perbuatan zina itu) sangat keji dan jalan yang sesat”. (QS. Al-Isra': 32). 

 

Sedangkan larangan zina juga telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat 

An-Nur ayat 2 :  

ِ اِْن ُكنْتُْم 
 ُخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِْي ِدْيِن ّللٰاٰ

ََل تَأْ ْنهَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖوَّ انِْي فَاْجلُِدْوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انِيَةُ َوالزَّ اَلزَّ

َن اْلُمْؤِمنِيْنَ  ِخِرِۚ َوْليَْشهَْد َعَذابَهَُما طَۤاى ِفَةٌ مِّ
ِ َواْليَْوِم اَْلٰ

 تُْؤِمنُْوَن بِاّلٰلٰ
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Artinya: 

 

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

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang 

beriman.” (QS. An-Nur: 2) 

 

Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung 

unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan 

dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum 

dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.
15

 Lebih lanjut dikatakan bahwa 

jarimah dapat dipersalahkan tehadap pelakunya apabila tersebut sudah 

berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut 

terlepas dan dalam kesadaran penuh.
16

 

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina harus 

memenuhi unsur-unsur dari persetubuhan yang diharamkan dan adanya 

kesengajaan atau niat melawan hukum, sedangkan tindak pidana pencabulan 

adalah perbuatan melawan hukum yang  tidak sampai masuknya kelamin 

laki-laki ke kelamin perempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwasanya salah satu unsur dari tindak pidana zina tidak terpenuhi, maka 

dari itu hadd zina belum bisa diberlakukan. Jadi terkait sanksi tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam Al-Qur’an dan Hadits belum mengaturnya 

secara tegas, maka hal ini termasuk dalam golongan jarimah ta’zir. 

Sehingga dalam hal ini kompetensi penguasa setempat yang sangat berperan, 

                                                             
15

 Haliman, 1991, Hukuman Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran al-Sunnnah, Jakarta:Bulan 
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dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir harus tetap 

memperhatikan nash secara teliti karena berakibat terhadap kemaslahatan 

umum. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah pencabulan terhadap anak. 

Meskipun pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan perkara tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dengan hukum Islam, tetapi masalah pencabulan 

terhadap anak tidak boleh dipandang sebelah mata saja, melainkan 

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya 

perlindungan anak secara hukum karena merupakan problem sosial yang 

menyangkut masalah hak asasi manusia. Adapun judul penelitian ini adalah 

“PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM, 

HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM”. 

 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus pada pokok pembahasan 

yang diharapkan dan mengarah pada pokok permasalahan yang 

ditentukan, serta tidak terjadi pembahasan yang kabur karena ruang 

lingkupnya yang luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada Pencabulan Terhadap Anak dalam 

Perspektif  Hukum, HAM, dan Islam. 

2. Perumusan Masalah 
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Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum 

positif? 

b. Bagaimana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum Hak 

Asasi Manusia (HAM) ? 

c. Bagaimana pencabulan terhadap anak dalam perspektif Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum 

positif. 

2. Untuk mengetahui pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum 

Hak Asasi Manusia (HAM). 

3. Untuk mengetahui pencabulan terhadap anak dalam perspektif  Islam. 

 

D. Manfaaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

para pembaca terkait pencabulan terhadap anak dalam perspektif 

hukum, HAM, dan Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan hukum terkait pencabulan terhadap anak 

dalam perspektif hukum, HAM, dan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

aparat penegak hukum dan masyarakat berupa sumbangsih 

informasi dan pengetahuan mengenai pencabulan terhadap anak 

dalam perspektif hukum, HAM, dan Islam. 

b. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi 

program pendidikan Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan penalaran serta 

pola pikir penulis baik secara sistematis, dinamis dan terstruktur 

dalam membuat suatu karya tulis. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Menurut Van Hamel, definisi tindak pidana kejahatan (strafbaar feit) 

yaitu kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam 

undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana 

(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
17

 

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan, 

mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak 

pidana pencabulan. Dimana pencabulan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku yang didorong oleh keinginan seksualnya untuk 

melakukan hal-hal yang menimbulkan rangsangan sehingga dapat 

meningkatkan hawa nafsu, dan merasa mendapatkan kepuasan atas 

                                                             
17

 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana, 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 112 
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perbuatannya. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, 

baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain 

mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya 

yang dapat merangsang nafsu sosial.
18

 

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai 

akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah 

terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran 

kejahatan.
19

  

Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban kejahatan 

atau kekerasan seksual:
20

 

1. Dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan 

mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami 

korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.  

2. Dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan 

faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, 

korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada 

kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam 

beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.  

3. Dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering 

dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari 
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 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, hal. 80 
19

 Suryono Ekatama, 2000, Abortus Provacatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, hal. 176 
20
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karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk 

bangkit lagi menjalani kehidupannya. 

Korban tindak pidana pencabulan adalah orang yang tidak berdaya 

seperti anak, baik pria maupun wanita. Anak sebagai modal pembangunan 

yang akan mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang 

ada, maka anak disini memerlukan perlindungan dari negara untuk 

menjamin kelangsungan hidupnya.
21

 

Untuk mewujudkan negara Indonesia merupakan negara hukum salah 

satunya dengan cara mencegah dan melindungi serta menjamin 

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap 

anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM), ketentuan yang mengatur 

mengenai hal ini termuat dalam pasal 28B ayat (2) Undang–Undang Dasar 

1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. 

Berdasarkan pasal tersebut setiap anak berhak mendapatkan perlindungan 

dari segala macam eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Artinya 

pencabulan terhadap seorang anak mendapatkan perlindungan hukum. 

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan 

korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 
22

 

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana”(berarti perlindungan HAM atau kepentingan 

hukum seseorang).  

                                                             
21

 Darwin Rinst, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.2 
22
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Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, hal. 61 
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2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan 

atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah 

menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan 

korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan 

pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau 

santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. 

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan 

terdapat pada Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Tetapi, pada kasus 

pencabulan terhadap anak dapat dihubungkan dengan asas Lex Spesialis 

Derogat lex Generalis artinya Kitab undang-undnag hukum pidana (KUHP) 

sebagai hukum yang bersifat umum dapat dikesampingkan dengan hukum 

yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang. 

Menurut pandangan Islam, tindak pidana kejahatan disebut dengan 

jarimah. Dalam asas-asas hukum pidana islam dibicarakan tentang 

pengertian tindak pidana (jarimah), macam-macam jarimah, unsur-unsur 
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jarimah yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, dan pelaku pidana.
23

 

Dalam Islam,  jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. 

Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 15: 

َّا   ُن َى   َى     ٰ َى رى أن ْخر َِزر ةٌ  اِزرى َى َلى تىِزرن  َى لىيرهى  ۚ  لا فىإِنامى  يىِضلُّ عى ن ضى َى َى ٰ  فىإِنامى  يىهرتىِدٰ لَِّىفرِسهِۦ ۖ  ِن ٱهرتىدى َا  

سنوًَل  ثى رى تاى  نىبرعى بِينى حى ذِّ عى َن  

Artiya:  

 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 

lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang 

rasul.” (QS. Al-Isra’ : 15) 

 

Dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW bersabda: 

ـُه َيْوَم اْلِقـَيـاَمـِة َوََل ُيـَزّكـِْيِهْم  َشْيٌخ َزاٍن،: َولَـُهْم َعـَذاٌب أَِلـْيمٌ ( َوََل َيـْنـُظـُر إَِلْيِهمْ )َثـََلَثٌة ََل ُيـَكـلّـُِمـُهُم اللّّٰ  

اٌب ، َوَعاِئـٌل ُمْسَتـْكِبـرٌ   َوَمـلِـٌك َكـذَّ  

Artinya:  

 

“Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat 

dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada 

mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka 

berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong” (HR. 

Muslim). 

 

Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan harus diberikan kepada 

terpidana karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tehadap norma 

yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana merupakan pelanggaran 

atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh undang-

                                                             
23

 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH) 

dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, hal. 21 
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undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah 

sebagai berikut :
24

 

1. Jiwa manusia (leven) 

2. Keutuhan tubuh manusia (Ivf) 

3. Kehormatan seseorang (eer) 

4. Kesusilaan (zede) 

5. Kemerdekaan pribadi (ersonalvke vrvheid) 

6. Harta benda/kekayaan (vermmogen) 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut.
25

 Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
26

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

yuridis-normatif, karena penelitian ini hanya mengakji dari aspek 

hukum positif saja, dan aspek norma  - norma hukum Islam. Menurut 

Soerjono Soekanto, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif ialah 

                                                             
24

 P.A.F Lamintang, 1984,  Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico, hal. 34 
25

 Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS, hal. 4 
26

 Sutrisno Hadi, 1979, Metodologi Riset, Yogyakarta: UGM Pres, hal. 23. “Metode adalah sebuah 

cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu 

pengetahuan” 
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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.
27

  

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yang bermaksud 

memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya terkait pencabulan 

terhadap anak dalam perspektif hukum, HAM, dan Islam. 

3. Sumber dan Jenis Data 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan sumber data 

sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah 

jadi yakni berupa publikasi/laporan.
28

 Data sekunder yang dimaksud 

dibedakan menjadi: 

a. Bahan hukum primer, meliputi: 

1) Al-Qur’an; 

2) Hadist; 

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana; 

                                                             
27

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat)”,  Jakarta : Rajawali Pers, hal. 13-14, Lihat Pula M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, 

Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 27 
28

 Supranto J, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2 
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6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 

8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 

9) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

10) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

11) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang; 

12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; 

13) Peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum 

dan HAM korban pencabulan; 

b. Bahan hukum sekunder  
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Data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang 

terkait dengan objek kajian, seperti buku-buku, surat kabar, karya 

ilmiah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan problematika 

yang penulis teliti. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

kamus umum, ensiklopedia dan yang lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode penelitian ini menempuh metode pengumpulan 

data secara studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap bahan sekunder 

yang berkaitan dengan objek penelitian.
29

 Metode Pengumpulan data 

ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.  

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode 

analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang 

terkumpul dari bahan pustaka (undang-undang, dokumen, buku, dan 

sebagainya), yang bersifat kualitatif. Dianalisis secara kualitatif untuk 

melihat hubungan dan kesesuaian antara data kemudian diambil 

kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan 
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metode deduktif, yaitu data yang bersifat umum untuk dilihat 

permasalahan dalam kasus. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isi. Adapun sistematika penulisan ini 

disusun dalam empat bab, yaitu:  

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang 

masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai 

tinjauan umum tindak Pidana, tinjauan tentang pencabulan terhadap anak, 

tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM), efektivitas lembaga dan 

aparat penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan 

umum tentang jarimah. 

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya 

berisikan pencabulan terhadap anak dalam perspektif  hukum positif, 

pencabulan terhadap anak dalam perspektif  Hak Asasi Manusia (HAM), 

pencabulan terhadap anak dalam perspektif Islam. 

BAB IV berisi penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan-

kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.


