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ANALISIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP 

ANAK DENGAN BUJUK RAYU  

(STUDI KASUS NOMOR: 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli) 

 

Abstrak 

 

Pandangan masyarakat terhadap tindakan persetubuhan anak dengan bujuk rayu dalam 

perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli pada dasarnya cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat pada semakin banyaknya hukum yang ditegakkan untuk melindungi anak-anak 

dari tindakan asusila. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap hukum yang 

melindungi anak juga dapat dilihat dari semakin banyaknya sanksi sosial yang ditujukan 

kepada pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur.Penelitian ini memakai 

metode yuridis normatif. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk 

pada analisis tentang  perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Jenis datanya yaitu perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri terhadap tindakan persetubuhan anak 

dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli menyatakan 

bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 

(2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.Berdasarkan hasil kajian, hukuman terhadap pelaku pelecehan anak 

di bawah umur sudah adil sebab hakim telah menjatuhkan hukuman dengan 

berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. 

 

Kata Kunci: anak di bawah umur, bujuk rayu, perlindungan hukum 

 

Abstract 

 

Public view of the act of child sexual intercourse with seduction in criminal case 

Number. 5/Pid.Sus/2015/PN. Bli is basically pretty good. This can be seen in the 

growing number of laws being enforced to protect children from immoral acts. In 

addition, the public's view of the law protecting children can also be seen from the 

increasing number of social sanctions aimed at perpetrators of sexual intercourse against 

minors. The study used normative juridical methods. Qualitative descriptive research on 

this study points to the analysis of criminal case Number. 5/Pid.Sus/2015/PN. Bli about 

child intercourse with seduction. The type of data is criminal case Number. 

5/Pid.Sus/2015/PN. Bli about child intercourse with seduction. The results of the study 

showed that the District Court's decision on the act of child sexual intercourse by 

seduction in criminal case Number. 5/Pid.Sus/2015/PN. Bli stated that the accused had 

committed violations as stipulated in Article 81 Paragraph (2) of the Child Protection 

Act as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to The Ri Law No. 23 

of 2002 on Child Protection. Based on the results of the study, the punishment of minor 

abusers is fair because the judge has imposed a sentence based on the Child Protection 

Act. 

 

Keywords: minors, flirtation, legal protection 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara merdeka dari segala kebebasnnya namun masih diatur 

dengan peraturan, dalam menyelanggarakan pemerintahan berdasar hukum yang 

berlaku. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 secara tegas mengaskan 

Indonesia menjadi negara hukum (rechtsstaat) yang membuat kedudukan hukum wajib 

ditempatkan diatas segalanya dan Indonesia bkan negara atas kekuasaan. “Setiap 

perbuatan diharuskan sesuai aturan hukum tanpa kecuali”. 

Hukum ialah deretan berbagai peraturan tentang perilaku orang selaku anggota 

dari masyarakat, serta tujuannya dari hukum ialah untuk mewujudkan keselamatan, tata 

tertib dan kebahagiaan didalam masyarakat. “Selain itu, menciptakan keseimbangan 

didalam masyarakat, diadakan sanksi seperti sanksi administrasi dibidang Hukum Tata 

Negara, sanksi perdata dibidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dibidang Hukum 

Pidana”. 

Bicara mengenai kejahatan, sekarang ini untuk kejahatan seksual menjadi 

persoalan begitu marak, tentu tidak lepas pada perkembangan teknologi yang begitu 

maju membuat perubahan besar, mendorong munculnya kejahatan seksual pada anak. 

Teknologi yang canggih dan modern untuk mencari di internet begitu mudah. Namun 

disisi lain, internet menjadi tempat dari konten tidak layak serta tidak patut untuk 

dicontoh. “Tayangan seperti tersebut yang umumnya jadi alat pencuci otak dari 

sebagian orang tidak mampu mengontrol nafsu diri, yang mengakibatkan rasa untuk 

melaksanakan perilaku yang menyimpang pada orang lain secara memaksa, kekerasan 

dan yang sangat parah yaitu berbuat pelecehan serta susila pada anak”. 

Kejahatan seksual pada anak memiliki dampak negatif untuk anak dalam proses 

perkembangannya, baik itu secara psikologis ataupun pada perkembangan lainnya. 

Dampak lainnya yaitu trauma berkepanjangan serta lahirnya sikap minder, tidak sehat, 

cemas berlebihan, keterbelakangan mental dan gangguan pada jiwa anak itu. Kejahatan 

seksual pada anak sangat tercela serta tidak boleh dilakukan, karena perilaku tersebut 

merupakan tidakan menyimpang kesusilaan dan bisa merusak martabat serta harkat 

orang tersebut. Undang-undang sangat tegas, mengancam bagi masyarakat ataupun 

individu dalam melanggar aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan regulasi yang 

mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak dan konsekuensinya jika aturan 
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tersebut dilanggar. “Hal ini dapat berdampak pada kondisi mental anak-anak dibawah 

umur yang mengalami pelecehan seksual”. 

 Seorang anak sebagai salah satu generasi penerus merupakan kunci dari 

kelangsungan hidup suatu negara. Suatu negara akan memiliki suatu dasar masyarakat 

fundamental yang baik jika didukung oleh generasi penerus yang memiliki masa depan 

yang cerah. Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk melindungi masa depan anak-anak di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan 

mengingat saat ini semakin marak kasus tentang kasus pelecahan seksual terhadap anak 

dengan berbagai macam cara. Anak merupakan suatu obyek yang mudah untuk dibujuk 

dan dirayu agar mau menuruti keinginan sang pelaku kejahatan. “Motif kejahatan 

terhadap anak saat ini yang semakin bervariasi membutuhkan perlindungan dari 

berbagai pihak yang berwenang untuk melakukan peradilan terhadap pelecehan anak di 

bawah umur”. 

Terkait dengan hal tersebut, pandangan masyarakat terhadap tindakan 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli pada dasarnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada semakin 

banyaknya hukum yang ditegakkan untuk melindungi anak-anak dari tindakan asusila. 

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap hukum yang melindungi anak juga dapat 

dilihat dari semakin banyaknya sanksi sosial yang ditujukan kepada pelaku 

persetubuhan terhadap anak di bawah umur.  

 

2. METODE 

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan menganalisanya. Selain itu, diadakan pemeriksaan secara mendalam berkenaan 

faktor hukum tersebut, nantinya mengusahaakan suatu pemecahan atas berbagai 

permasalahan timbul didalam gejala yang bersangkutan.   

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan 

pada berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, atau komposisi, serta 

penjelasan tiap pasal yang berlaku. Metode ini menggunakan kajian yang bersifat 

kualitatif untuk mengkaji berbagai hal terjadi, berdasarkan pada teori dan pasal-pasal 

yang berlaku sehingga menghasilkan data yang valid dan faktual. Penelitian ini 
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merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini melakukan penelitian terhadap 

berbagai fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan regulasi yang  berlaku, 

artinya melakukan kajian terhadap teori atau peraturan perundang-undangan untuk 

melakukan kajian mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam 

Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk pada analisis tentang  

perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu.  

Jenis datanya yaitu perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Data-data tersebut merupakan data sekunder. 

Peneliti menggunakan data sekunder dikarenakan penelitian ini adalah penelitian 

normatif yang melakukan penelitian sifatnya kepustakaan. Metode analisis data 

menggunakan teknik kualitatif deskriptif  yaitu mendeskripsikan pembahasan secara 

mendalam runtut dan data yang relevan mengacu pada peraturan yang berlaku 

 

3. HASIL DAN PENELITIAN 

Hukum ialah deretan berbagai peraturan tentang perilaku orang selaku anggota dari 

masyarakat, serta tujuannya dari hukum ialah untuk mewujudkan keselamatan, tata 

tertib dan kebahagiaan didalam masyarakat. “Selain itu, menciptakan keseimbangan 

didalam masyarakat, diadakan sanksi seperti sanksi administrasi dibidang Hukum Tata 

Negara, sanksi perdata dibidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dibidang Hukum 

Pidana”. 

Namun dalam faktanya yang telah berjalan dalam masyarakat ternyata 

berlawanan pada tujuan dari negara ini. Sekarang banyak masalah hukum menjadi 

marak diakibatkan perkembangan zaman ini, teknologi begitu pesat serta ilmu 

pengetahuan. Yang membuat pola dalam perilaku dimasyarakat menjadi berubah dan 

semakin kompleks. “Menjadi banyak juga perilaku manusia yang menyimpang norma-

norma dimasyarakat”. 

Namun terkadang instansi penegak hukum semacam pengadilan negeri yang 

harusnya jadi gambaran terkadang jalannya belum semestinya. Hakim bertugas untuk 

menggali serta mengamati nilai-nilai pada rasa keadilan dan hukum ternyata saat 

pengambilan putusan guna menghukum terdakwa terkadang kurang mengasih 

pertimbangan hukum tepat. Yang mengakibatkan tidak fungsinya hukum di masyarakat. 
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Memiliki keadilan dari pihak berwenang merupakan keinginan dari masyarakat. Maka 

dari itu, seorang hakim tidak diperkenankan untuk menggunakan sifatnya itu sebagai 

ukuran, tetapi sifat dari berbagai orang dimasyarakat. “Namun praktis tentunya terdapat 

peranan penting bersifat pribadi dari hakim tersebut. Ini tidak bisa dielakkan”. 

Hakim saat melakukan tugas diharuskan untuk bertanggung jawab pada Tuhan 

Yang Maha Esa serta bangsa dan negara. “Fungsi serta peran diharuskan sesuai UU no. 

4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman serta benar-benar sudah 

mempertimbangkan dari seluruh fakta dan didukung alat bukti kuat”. Atas 

pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli, hakim 

memperoleh keterangan hukum dari delik yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim 

kemudian menilai apakah berdasarkan alat bukti yang sah terdakwa dapat membuktikan 

bahwa ia melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. Pertama, hakim 

mempertimbangkan tuntutan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim 

mengevaluasi dan mengklarifikasi masalah utama penuntutan. Hakim bergiliran 

mengukur bagian teks tentang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap gadis 

korban, atau apakah tindakan dan kejahatan terdakwa termasuk dalam teks. Setelah 

mempertimbangkan semua unsur, hakim selanjutnya akan menerbitkan peninjauan 

kembali untuk mempertimbangkan unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dikatakan telah 

diakui secara resmi. Dan tidak ditemukan suatu hal pun yang dapat membebani 

keyakinan terdakwa sebagai dasar pengampunan atau untuk melepaskan status 

hukumnya sebagai surat perintah, dan bahwa terdakwa adalah orang dewasa dan 

beretika baik badan dan pikiran, terdakwa harus diidentifikasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Berdasarkan penilaian hakim, dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah dipidana 

secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah 

dipidana serta dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu harus dihukum sesuai pasal, 

selain pidana penjara ada juga denda. Setelah menentukan apa yang menjadi 
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pertimbangan hakim dalam putusan sebelum putusan dijatuhkan, dan setelah putusan, 

sesuai dengan putusan no. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli, dapat dilihat keputusannya. Sidang 

digelar, karena terdakwa divonis dan divonis bersalah, melakukan tindak pidana yang 

didakwakan JPU, dan divonis penjara atas tindak pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Dalam hal ini dakwaan menjadi alasan penting untuk pembenaran karena 

didasarkan pada isi buku yang diperiksa oleh hakim. Oleh karena itu, terdakwa dapat 

dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada penuntut 

umum. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan kepada 

penuntut umum, maka hal itu tidak dapat dibuktikan. Penuntutan merupakan dasar 

penting bagi peradilan pidana karena berdasarkan buku itulah hakim akan menyelidiki 

perkara tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dapat dipidana apabila terbukti melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepada penuntut umum. Jika terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan kepada penuntut umum, maka hal itu 

tidak dapat dibuktikan. Menurut kuasa hukum kejaksaan, hal itu diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Pasal 143 ayat 

(2). Substansi Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga mengatur ketentuan tentang penuntutan 

yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat 

tuntutan mengakibatkan berakhirnya tuntutan. Dakwaan harus memiliki semua elemen 

persyaratan ini, tetapi bagaimana menjelaskannya kepada penuntut umum tidak 

ditentukan, hanya untuk memastikan bahwa penuntutan harus memasukkan waktu dan 

tempat kejahatan dan tindakan terdakwa. Apa yang dimaksud dengan tindakan tidak 

semuanya dijelaskan. Dalam ketentuan baru (KUHAP) penuntutan, selain harus 

mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, juga harus ada uraian yang 

lengkap, akurat, dan jelas tentang tindak pidana tersebut. Pentingnya waktu dan tempat 

penuntutan adalah untuk memutuskan Pengadilan Negeri mana yang berwenang 

mengadili dan untuk usia terdakwa atau terdakwa sebagai orang dewasa pada saat 

pelanggaran dilakukan, masalah residivisme dan lewat waktu. 

Setelah tahu sifat dakwaan, relevansinya dengan persidangan, ketentuannya, dan 

sifat dakwaannya, maka penuntutan dapat dianalisis JPU secara utuh dalam konteks 

perkara dari Opsi No. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli sesuai deskripsi. Dalam hal ini, terdakwa 
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berhak dan berhak untuk diajukan ke hadapan hakim. Persyaratan yang dikeluarkan oleh 

JPU diuraikan secara cermat, jelas, dan menyeluruh berkenaan dengan tindak pidana 

yang dituduhkan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 

Dan surat dakwaan telah memenuhi keinginan dan persyaratan tersebut. Alat bukti yang 

diajukan oleh kuasa hukum penggugat adalah suatu tuntutan khusus, dan perbuatan 

yang sama dilakukan oleh tergugat, tetapi dengan sifat dan kualifikasi yang berbeda, 

oleh karena itu tergugat mengajukan perkara tersebut ke kejaksaan. Yaitu antara Pasal 

81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak atau halaman 82 Pasal 76E UU No. Konstitusi Republik. dari 

Indonesia. Ikon. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dengan demikian, kemanjuran delik terletak antara niat membujuk 

anak untuk melakukan hubungan seks atau niat anak untuk melakukan perbuatan tidak 

senonoh. Namun, dari segi kalimat, kedua teks tersebut identik, rendah dan tinggi. 

Dalam tuntutan yang diajukan oleh JPU, berdasarkan putusan Nomor 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli bahwa dia diharuskan berusaha membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah dan melakukan kejahatan. Pada saat penelitian, 2 dari 5 bukti yang valid harus 

diperoleh. Serta keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa 

telah didakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 184 KUHAP 

merumuskan ketentuan adanya 5 (lima) alat bukti, yakni (1) keterangan saksi, (2) 

keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. 

Setelah menguatkan bukti dan kredibilitas hakim, sebagaimana terlihat dalam 

putusan No. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli, dinyatakan selesai. Ini juga diperiksa dengan bukti 

hakim bahwa itu benar dan kredibel. Hal-hal di atas harus dipahami oleh penuntut 

umum, jika situasi anak yang terlibat adalah bagian dari pembangkangan masyarakat 

umum dari dakwaan di pengadilan. Dan penuntut umum dapat mempertimbangkannya 

dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Dengan kondisi yang lebih buruk dalam 

perbuatan terdakwa. Saat ini, tindakan pengaturan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

minimal hukuman 5 ( lima) tahun penjara diperlukan jika terdakwa dihukum sesuai 
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dengan unsur-unsur Pasal. Perlindungan pada anak wajib ditingkatkan karena marak 

tindak kejahatan seksual. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan cermin serta 

potensi manusia untuk masa yang datang, generasi muda bangsa dan pemilik cita-cita 

bangsa sangat berperan untuk menentukan sejarah, dengan demikian negara wajib 

melindungi serta memperhatikan tumbuh kembang kejiwaan dari anak karena “anak 

ialah anugrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang berhak mendapatkan lindungan 

dari kandungan hingga lahir”. 

Bujuk rayu bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan, perkataan 

orang tidak jujur atau salah bermaksud untuk menipu atau menyesatkan orang lain guna 

kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya.
 
Adapun secara yuridis, rumusan bujuk 

rayu dalam KUHP tidaklah suatu pengertian melainkan hanya pemeriksaan terhadap 

berbagai unsur suatu perbuatan untuk dapat dikatakan bahwa bujuk rayu dan pelaku 

putusan bisa dipidana. Bujuk rayu bersifat kecil ketika korban tidak melaporkan bahwa 

pelaku terus mengembangkan tindakannya yang pada akhirnya pelaku menjadi multi-

pronged criminal. Berdasarkan hasil analisis, tindakan bujuk rayu yang dimaksud dalam 

putusan hakim Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli adalah sebagai berikut. 

Terdakwa mengatakan kata-kata rayuan “AYUK NAE JANI MELAKUKAN’      

artinya      AYUK      SEKARANG   MELAKUKAN PERSETUBUHAN pada 

saat itu saksi korban hanya diam lalu terdakwa kembali  membujuk  saksi  

korban  dengan  kata-kata“  JANI  PUTU AJAK 
 

Peneliti menggolongkan pernyataan di atas sebagai bujuk rayu dalam putusan 

hakim Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli dikarenakan adanya upaya untuk merayu korban 

di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Hal ini didasarkan pada Pasal 378 

KUHP sehubungan dengan bujuk rayu yang dirumuskan, yaitu barang siapa pun dengan 

bermaksud guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menggunakan nama palsu atau kehormatan palsu; dengan penipuan atau serangkaian 

kebohongan untuk membujuk orang lain agar memberinya sesuatu, baik untuk 

memberikan pinjaman atau menghapus pinjaman, diancam dengan pemerasan dan 

hukuman penjara paling lama 4 tahun. 

Tindakan bujuk rayu lain yang terdapat pada putusan hakim Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli adalah sebagai berikut. 

Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi korban 

masuk kedalam kamarnya oleh karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 
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21.00 wita dan keadaan rumah sudah sepi tidak ada orang sehingga 

memudahkan niat terdakwa untuk mengajak saksi korban melakukan 

persetubuhan. Saat mengobrol dengan saksi korban terdakwa mulai berani 

mencium dan memeluk saksi korban sambil mengatakan “TU SEKEN DEMEN 

AJAK BLI” artinya TU BENAR CINTA DENGAN BLI kemudian saksi korban 

menjawab “SEKEN, YEN SING SEKEN NGUDI ANG YANG NYAK AJAK 

MAI” artinya BENAR, KALAU GAK BENAR NGAPAIN SAYA MAU 

KESINI kemudian terdakwa bertanya lag i“TU NYAK NGANTEN AJAK BLI” 

artinya TUMAU NIKAH DENGAN BLI kemudian saksi korban menjawab 

“SING NYAK YANG NUCERIK, TYANG MASIH SEKOLAH” artinya GAK 

MAU SAYA MASIH KECIL, DAN MASIH SEKOLAH dan jawaban saksi 

korban tersebut tidak membuat terdakwa mengurungkan niatnya dimana 

terdakwa terus merayu saksi korban dengan mengatakan “TU NYAK ML AJAK 

BLI” artinya TU MAU BERHUBUNGAN BADAN SAMA BLI saat itu saksi 

korban dengan tegas menjawab “SINGNYAK” artinya TIDAK MAU dan 

terdakwa berkali-kali mengulang permintaannya kepada saksi korban dengan 

mengatakan “YEN YANG BELING BLI NYAK TANGGUNG JAWAB” 

artinya KALAU SAYA HAMIL BLI MAU TANGGUNG JAWAB kemudian 

terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “BLIKAN 

SEKEN-SEKEN DEMENA JAK TUYENA DE ENGKEN-ENGKEN BLI 

TANGGUNG JAWAB LAKAR NYUANG yang artinya BLIKAN BENAR-

BENAR SUKA  KALAU  TERJADI  APA-APA  BLI TANGGUNG JAWAB 

dan kata-kata dari terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin hingga mau 

menuruti semua permintaan terdakwa.  
 

Pernyataan di atas menunjukkan adanya persetubuhan yang dilatarbelakangi oleh 

bujuk rayu yang dilakukan pelaku. Hal ini terlihat pada pernyataan “YEN YANG 

BELING BLI NYAK TANGGUNG JAWAB” yang menyatakan adanya bujuk rayu 

yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban di bawah umur. Hal ini didasarkan pada 

pernyataan bahwa Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk bujuk rayu 

yangdirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentukbujuk rayu itu memilkinama 

sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai bujuk rayu adalah yang dirumuskan didalam 

Pasal 378 KUHP 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain 

secara melawan hukum dengan memakai namapalsu atau martabat 

(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 

supaya memberhutang maupun menghapus piutang, diancam, karena bujuk 

rayu,dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” 

  

Dalam Hukum Islam tindak pidana persetubuhan dengan bujuk rayu merupakan 

jarimah ta’zir, karena dalam hal ini jarimah persetubuhan dengan bujuk rayu tidak 

diatur didalam alQuran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah 
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persetubuhan dengan bujuk rayu merupakan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan 

kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini 

hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana persetubuhan dengan 

bujuk rayu dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. 

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman 

seberatberatnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, 

tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif 

korban. Artinya, kalau pencabuilan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku 

dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka 

penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah 

korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, 

melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan 

untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan.  

اِنْي َفاجْ  اِنَيُة َوالزَّ ِ ِاْن ُكْنُتْم اَلزَّ
ه
ََل َتأُْخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفْي ِدْيِن ّللٰا ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة ۖوَّ لُِدْوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َن اْلُمْؤِمنِْين ِخِرِۚ َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطۤاى َِفٌة مِّ
ِ َواْلَيْوِم اَْله

ه
ََ ُتْؤِمُنْوَن ِباّلٰل  

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap- 

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nuur: 2). 

Perlindungan bagi anak korban persetubuhan dengan bujuk rayu, dalam 

pengaturan hukum Islam bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual, bias 

dikenakan hukum pidana Islam, ini bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, 

melainkan ketentuan yang mencegah timbulnya rasa takut dalam diri manusia dari 

kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Sanksi hukumannya memang seperti 

membangkitkan bulu roma bagi pelaku (pelanggar/ penjahat), tetapi bagi anggota 

masyarakat lainnya, sanksi tersebut mengandung substansi moral dan perlindungan 

kemanusiaan yang tinggi. Tindak pidana persetubuhan dengan bujuk rayu merupakan 

jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan (kerusakan akal). Mengenai tindak 

pidana ini, hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana persetubuhan 

dengan bujuk rayu dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana 

firman Allah Swt dalam Alquran: 

ن َء َسبِْيًل َۤ َوَساَ  َكاَن فَاِحَشةً  َ  اِنَّه َ  ىَه َوََل تَْقَربُوا الزِّ  
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Q.S. AlIsra’: 32). 

Kata mendekati zina bukan berarti melakukan perbuatan zina itu sendiri. Ulama 

Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf 

terhadap faraj wanita yang bukan miliknya, dilakukan dengan sengaja. Sedangkan 

ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj 

yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan tindakan persetubuhan 

anak dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Putusan Pengadilan Negeri terhadap tindakan persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu dalam perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli menyatakan bahwa terdakwa 

telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-

Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Putusan hakim ini juga didukung dengan mempertimbangkan 81 

ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu tindak pidana dengan sengaja membujuk 

anak melakukan persetubuhan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman pidana. 

Berdasarkan hasil kajian, hukuman terhadap pelaku pelecehan anak di bawah 

umur sudah adil sebab hakim telah menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada 

Undang-Undang Perlindungan Anak. hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat 

kesesuaian antara putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengancam 

hukuman berat bagi mereka yang melakukan kejahatan, tujuannya termasuk ketentuan 

perlindungan anak. Namun, jika undang-undang dibuat untuk perlindungan anak, tidak 

dapat sepenuhnya melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana. 

Peneliti menggolongkan pernyataan di atas sebagai bujuk rayu dalam putusan 

hakim Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli dikarenakan adanya upaya untuk merayu korban 
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di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Hal ini didasarkan pada Pasal 378 

KUHP sehubungan dengan bujuk rayu yang dirumuskan, yaitu barang siapa pun dengan 

bermaksud guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menggunakan nama palsu atau kehormatan palsu; dengan penipuan atau serangkaian 

kebohongan untuk membujuk orang lain agar memberinya sesuatu, baik untuk 

memberikan pinjaman atau menghapus pinjaman, diancam dengan pemerasan dan 

hukuman penjara paling lama 4 tahun. 

Dalam Hukum Islam tindak pidana persetubuhan dengan bujuk rayu merupakan 

jarimah ta’zir, karena dalam hal ini jarimah persetubuhan dengan bujuk rayu tidak 

diatur didalam alQuran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah 

persetubuhan dengan bujuk rayu merupakan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan 

kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini 

hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana persetubuhan dengan 

bujuk rayu dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. 

4.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, 

Bagi pemerintah, diharapkan dapat lebih memaksimalkan perlindungan terhadap anak di 

bawah umur sehingga tidak mendapatkan berbagai tindak pelecehan, termasuk 

persetubuhan dengan bujuk rayu. Selain itu, andil pemerintah seharusnya dapat lebih 

dioptimalkan dalam hal membuat berbagai peraturan yang menjamin tidak adanya 

tindakan persetubuhan dengan bujuk rayu terhadap anak di bawah umur.  

Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat lebih melakukan tindakan tegas 

terhadap berbagai pelanggaran hukum terkait perlindungan terhadap anak di bawah 

umur. Selain itu, aparat diharapkan dapat lebih melakukan pengawasan terhadap 

berbagai tindakan perlindungan terhadap anak di bawah umur sehingga tidak terjadi lagi 

tindakan persetubuhan dengan bujuk rayu terhadap anak di bawah umur.  

Bagi orang tua, diharapkan mampu meningkakan pengawasan terhadap anak-

anaknya sehingga tidak terperdaya oleh bujuk rayu sehingga tidak mengalami berbagai 

tindakan yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 



13 

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 

Djubaedah, Neng.(2010). Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

IndonesiaDitinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Gultom, Maidin. (2010). Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama. 

Hamzah,.Andi. (2009). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Iksan Muchamad, (2012). Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana 

Masyita M, Sheila. (2016). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 

Secara Berlanjut Terhadap Anak”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin. 

Moleong, Lexy. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya 

Prasetyo, Teguh. (2013). HukumPidana. Jakarta: Rajawali Pers 

Prodjodikoro, Wirjono. (2014). Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: 

Refika Aditama 

Salim H. (2010). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers 

Soekanto, Soerjono. (2011). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press 

Sulistiani, SiskaLis.(2015). Kedudukan Hukum Anak. Bandung: RefikaAditama,  

Sumantri, Suria. dan Irawan Seohartono. (2009). Metode Penelitian Sosial: Suatu 

Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Waluyo, Bambang.(2011). Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta, Sinar 

Grafika, 


