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1. Konsonan  

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik d atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص
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bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

َ Wau W We 

 Ha H Ha ي

 hamzah „ Apostrof ء

ْ Ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ  fatḥah A A ا

 ِ  Kasrah I I ا

 ُ  ḍammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َِ  fatḥah dan  yā’ ai a dan i 

 ُْ  fatḥah dan wau au a dan u ىَ
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 َِ …  َ │ا … fatḥah dan alif 

atau yā’ 

ā a dan garis di 

atas 

ِ kasrah dan yā’ ī i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di ىُُ

atas 

4. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk  tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakatfatḥah,  kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ martūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Jika kata yang berakhir dengan ta’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ِ ber-
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tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ّّ  maka ia ,( ىِ

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyahmaupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tegah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

lata al-Qur‟an (dari al-Qur’an). Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih  (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

 

Nama  :  Jeki Alang 

Nim  : 10400116089 

Judul :“Tinjaun Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai 

Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Incest) (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Palopo”. 

 
 Skripsi ini Berjudul “Tinjaun Yuridis Terhadap Keputusan Hakim 

Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Incest) (Studi 

Kasus di Pengadilan Negeri Palopo”, yang permasalahannya adalah: 1). 

Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam 

lingkungan keluarga (Incest) di Pengadilan Negeri Palopo dan 2). Bagaimana 

putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku 

hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (Incest) di Pengadilan Negeri 

Palopo? 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan pendekatan yuridis dan kasus. Sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari sumber data primer yaitu putusan hakim dan sumber data sekunder 

adalah dokumen tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;1). Pembuktian tindak pidana 

terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (Incest) di 

Pengadilan Negeri Palopo terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton yang 

mengakibatkan gangguan kejiwaan berupa trauma dan sakit bagi saksi Kezia 

dalam putusan perkara nomor  196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp, akurat, sudah sesuai 

dengan koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu pasal 81 ayat (3) UU 

Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak menjadi undang-undang;  2). Pertimbangan hukum oleh 

hakim dalam perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp, berdasarkan fakta dalam 

persidangan yang timbul.Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang 

penetapan PerpuNo.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang 

mengakibatkan Kezia trauma dan sakit. Olehnya itu Majelis Hakim dengan 

penuh keyakinan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anthon Belo 

Payung alias Anton selama 15 tahun penjara, denda Rp.60.000.000., potong 

tahanan. 

 Adapun implikasi penelitian ini; Agar perlindungan anak dalam 

lingkungan keluarga serta menghindari kekerasan dalam rumah tangga maka 

sanksi hukumnya diberi hukuman yang berat agar jera kalau perlu dirajam. 

Kata Kunci : Keputusan Hakim, Incest 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat 

mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi prilaku 

warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut 

yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam 

masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. 

Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang 

sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala 

sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu 

sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat 

mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi 

persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya 

kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan 

berbagai jenis kejahatan. Melalui informasi dari media massa, baik media cetak 

maupun media elektronik setiap harinya selalu saja ada pemberitaan yang marak 

mengenai tindak kejahatan. 

Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya 

kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan 

dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, 

penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan dibidang kesusilaan, 

dan salah satunya yang saat ini menjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan 
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membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana 

perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga 

sendiri atau yang disebut inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang 

masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian 

banyak pelanggaran hak asasi manusia.
1
  

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian dalam 

reformasi hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Inses sebagai salah satu 

kejahatan seksual di Indonesia saat ini masih kerap terjadi, baik yang terjadi 

dengan cara perkosaan maupun pencabulan terhadap anggota keluarga oleh 

anggota keluarga lainnya. Walaupun kerap muncul sebagai berita yang selalu 

disorot publik, kasus-kasus inses yang muncul tersebut justru ditengarai sebagai 

sebuah fenomena gunung es. Besar dugaan lebih banyak kasus yang tidak 

dilaporkan. Anehnya, praktek Inses sebagai sebuah praktek yang masih terjadi dan 

dilarang di Indonesia ini ternyata minim perhatian. Minimnya perhatian bisa 

dilihat dari sedikitnya jumlah pendataan penanganan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak terkait dengan kasus-kasus inses yang terjadi di masyarakat. 

Akibatnya sampai saat ini tidak ada data resmi yang dapat dijadikan patokan 

untuk melihat lebih jauh praktek-praktek jenis kejahatan ini.
2
 

Tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila 

sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Darurat kejahatan 

                                              
1
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seksual dan kasus Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Hal demikan terjadi dikarena keadaban sosial manusia pada 

saat ini sedang sakit. Adapun fakta menunjukan pelaku kerap kali berasal dari 

keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan 

pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan inses. Bahwasanya 

sesungguhnya inses tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. 

Semua agama besar dunia melarang keberadaan inses.
3
 

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap 

kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap 

kesusilaan yang tersebar pada pasal 281 hingga 303 KUHP. Di dalamnya yang 

dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas. Salah 

satu jenis kelainan seksual adalah hubungan seks yang dilakukan secara paksa 

bersama seseorang yang masih ada hubungan darah yaitu incest, dan yang 

biasanya menjadi korban ialah anak-anak. Incest sebagaimana dirumuskan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang 

bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.
4
 Sanksi 

mengenai incest dengan korban anak dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan 

umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang 
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seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. 

Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru 

dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan 

orang-orang di dalam rumah sendiri.
5
 Hal yang cukup memprihatinkan adalah 

kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa 

perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur.
6
 

Inses termasuk kelainan seksual (paraphilia), yaitu kondisi yang ditandai 

dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang berulang dan intensif, yang 

melibatkan objek, aktivitas atau situasi yang tidak biasa dan menimbulkan 

keadaan distress (stress yang berbahaya) yang meyakinkan secara klinis atau 

kerusakan dalam masyarakat, pekerjaan atau area fungsi-fungsi lainnya.
7
 

Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu 

upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa 

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
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ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam linngkup rumah tangga”. 

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam lingkup 

rumah tangga telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) yang 

menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : 

a. Suami, isteri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 

tangga; dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut.
8
 

Dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil, maka 

pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan, sebab 

kemampuan dan kapasitas hakim untuk menentukan kebenaran materil pada suatu 

peristiwa pidana sangat terbatas. Olehnya itu dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dikenal lima alat bukti sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan 

sebagaimana ketentuan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

bahwa hakim tidak boleh menjadikan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa satu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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disebutkan ada lima alat bukti yang sah yakni : 1) Keterangan Saksi, 2) 

Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk dan 5). Keterangan terdakwa.
9
 

Perbuatan incest adalah perbuatan zina, yaitu melakukan hubungan yang 

tidak diikat tali perkawinan atau tidak diperbolehkan menikahi muhrim. Karena 

perbuatan ini yaitu melakukan persebadanan antara ayah dan anak, atau antara ibu 

dengan anak, atau antara saudara kandung, atau kepada anak tiri dan sebagainya, 

dan biasanya dilakukan dengan paksa atau pemerkosaan. Allah swt. Sangat 

mengutuk dan melarang melakukan zina apalagi kalau ada hubungan darah dan 

seharusnya menurut hokum Islam harus dirajam sampai meninggal. Hal tersebut 

disebutkan dalam QS. Al-Isra‟ (17 : 32) : 

  

 

Terjemahnya: 

 Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu   jalan yang buruk.
10

 

Ayat di atas menggunakan kata “jangan mendekati” maksudnya jangan 

melakukan perbuatan zina, apalagi kalau yang diperlakukan adalah hubungan 

sedarah ataukah orang tua kepada anak yang seharusnya ia harus melindungi 

keluarganya dari siksaan api neraka, sebagaima diutarakan dalam QS at-Tahrim 

(66 : 6) 

                                              
9
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Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
11

 

Skripsi ini, mengkaji dari aspek yuridis tentang putusan Pengadilan Negeri 

Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 terhadap 

terdakwa Anthon Belo Payung  alias Anton yang terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak 

Melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskrepsi Fokus 

 Fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim 

Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Incest) (Studi Kasus 

di Pengadilan Negeri Palopo)” 

Ada beberapa deskrepsi fokus yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : 

                                              
11 Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya , h. 820.  
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a.  Pembuktian tindak pidana terhadap hubungan seksual dalam lingkungan 

keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo meliputi; indentitas kasus, 

posisi kasus, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut umum. 

b.     Putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap 

pelaku seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri 

Palopo mencakup : pertimbangan hukum. Amar putusan, pertimbangan 

penjatuhan hukum penulis. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian skrepsi ini adalah “Bagaimana  Tinjauan Yuridis Terhadap 

Keputusan Hakim Mengenai Hubungan seksual dalam lingkungan keluarga 

(inses) di Pengadilan Negeri Palopo”?  

Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap hubungan seksual dalam 

lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo ? 

2. Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana 

terhadap hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan 

Negeri Palopo.? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk melihat penelitian yang penulis lakukan apakah sudah ada yang 

menelitinya atau beluam, maka akan ditelusui beberapa penelitian terdahulu baik 

dalam bentu skripsi, tesis, disertasi atau hasil penelitian yang sudah 
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dipublikasikan. Ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian penyusun di 

antaranya : 

 1. Skripsi, Tesis dan Disertasi 

a. Akhmad Andi Syafii Noor mahasiswa IAIN Walisongo Semarang menulis 

skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual”. Dalam 

skripsi ini penulis membahas bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) 

meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan 

seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam 

berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan 

psikis. Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah 

tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir  

masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-

laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap 

anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap 

istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai 

turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan 

kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual 

merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya 

beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual. Padahal larangan 

pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 

8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, 



10 

 

 
 

    b.  Salman Huzaifah alumni Fakultas Syariah dan Hukum jurusan ilmu hukum 

menulis skrepsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

(Studi Putusan nomor 1179/Pid,Sus/2018/PN. Mks”. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa penerapan hokum tindak pidana pencabulan anak dibawah 

umur (studi putusan nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Mks, telah sesuai dengan 

mekanisme hokum. Terdakwa telah terbukti melanggar unsure tindak pidana 

rumusan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan 

memenuhi syarat dan terbukti melanggar dakwaan tanggal yakni pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

   c.  Andi Fitriani menulis skprisi yang berjudul :Tinjauan Yuridis Pembuktian 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 308/Pid.B/2011/PN.MKS). Hasil temuannya 

bahwa kebijakan hukum pidana dalam perumusan system sanksi pidana terhadap 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-undang 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menggunakan jenis system 

perumusan alternative. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda 

dengan aturan minimum dan maksimum.  

d. Rahmat Fauzi menulis Tesis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang 

berjudul : “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan Seksual dalam 

Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 
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menurut tinjauan Hukum Pidana Islam bahwa tindakan kekerasan seksual dalam 

rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 

Pasal 8 poin a, apabila kekerasan seksual itu dilakukan oleh suami kepada 

istrinya, maka perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi tidak 

dikatagorikan sebagai tindakan perkosaan yang disejajarkan dengan jarimah zina. 

    e.  Abdul Haq Syawqi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

menulis karya yang berjudul : “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”. Menurutnya Konsekuensi Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan 

kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab 

VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

  2. Buku 

     a.  Soerjono Soekanto, mengemukakan dalam bukunya “ Bahan Bacaan 

Teoritis Dalam Sosiologi Hukum, (hlm. 73) bahwa perbuatan inses tidak dapat 

dijadikan sebagai alasan salah satu hak asasi manusia karena perbuatan inses 

merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan 

dan moral bangsa Indonesia itu sendiri. Disisi lain kuatnya nilai-nilai agama 

karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan inses merupakan 

perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga. Keterkaitan 

normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan 
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dalam pemikiran Emile Durkheim, dalam bukunya “Rules of Sociological 

Method” bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu 

dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu 

kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas. 

     b. Prof. Dr. H. M. Sattu Alang, MA., menulis buku yang berjudul : “Terapi 

Kelainan Seksual” yang intinya beliau mengungkapkan bahwa incest adalah salah 

satu jenis kelainan seksual. Ada beberapa kelainan seksual, diantaranya; 

homoseksual, sodomi, transseksual, septophilia (senang melihat orang lain 

bersetubuh), Voyeurisme (senang mengintip wanita telanjang mandi), pedophilia 

(melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur), bestially (senang 

melakukan hubungan seks dengan binatang), Fetishisme (suka menyimpan 

pakaian dalam perempuan), neerophilia (senang melakukan hubungan seks 

dengan mayat) dan sebagainya. 

   c. Romli Atmasasmita, mengemukakan dalam bukunya “Bunga Rampai 

Kriminolog”  (hlm. 42-43) bahwa perbuatan inses merupakan penyimpangan 

orientasi seksual sama dengan homoseksual. Perbuatan ini dapat terjadi karena 

pengendalian dan kontrol sosial dari seseorang yang lemah, faktor lainnya adalah 

kurang efektifnya pembelajaran dan pemahaman tentang norma. Actus mens rea 

atau sikap batin manusia dalam perspektif teori kontrol sosial dan pengendalian 

terbagi atas dua pengendalian, yaitu Inner/internal containments (Pengendalian 

Internal) dan Outer/external containments (Pengendalian Eksternal). 

   d. Ahmad Wardi Muslich, menulis dalam bukunya yang berjudul “Hukum 

Pidana Islam”, (hlm. 5) bahwa bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan 
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zina termasuk inses sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, 

pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain 

perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan 

melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu 

mengarah kepada lepasnya keimanan dan hati pelakunya, sehingga andaikata ia 

mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia akan mati dengan tidak membawa 

iman. 

   e. Anonim, mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Bahaya yang 

Mengintai Akibat Hubungan Sedarah”, bahwa bahaya apabila perbuatan inses 

tersebut ketika menimbulkan korban. Berikut beberapa kemungkinan buruk yang 

dapat terjadi pada keturunan yang berasal dari hubungan sedarah: Anak berisiko 

tinggi terlahir dengan cacat serius, gangguan mental, kelainan resesif autosomal, 

kelainan fisik bawaan, gangguan intelektual parah, dan bias berujung kematian 

dini. Jika hubungan sedarah yang terjadi akibat pelecehan seksual, dampak buruk 

tidak hanya dapat terjadi pada keturunannya, tapi juga pada korban yang 

kebanyakan dialami oleh wanita seperti mengalami gangguan fisik dan psikologis. 

Adapun gangguan fisik yang dapat terjadi seperti keputihan, mengompol, nyeri 

pada vagin, nyeri pada rektal, pendarahan, dan sakit saat buang air kecil. 

Dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian skrepsi ini 

sebagaimana yang penulis utarakan di atas, belum ada yang meneliti tentang 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Pelaku seksual dalam 

lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo.” Dengan demikian, 
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karena penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya, maka penulis sangat 

tertarik untuk menelitinya. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang 

menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a.  Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana terhadap pelaku seksual 

dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo. 

b.  Untuk mengetahui putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian 

tindak pidana terhadap pelaku seksual dalam lingkungan keluarga 

(inses) di Pengadilan Negeri Palopo‟  

 2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan bagi para 

ilmuan yang menggeluti ilmu hukum, utamanya pengetahun dan pemahaman 

terhadap ketentuan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang 

pembuktian kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para penegak hukum 

terutama bagi para hakim dalam menetapkan suatu tindak pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

1). Sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti 
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2). Sebagai reference bagi penegak hukum dalam menetap suatu 

perkara 

3). Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam karya ilmiah, 

utamanya masalah undang-undang yang diperpegangi para penegak 

hukum.  
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BAB  II 

TINJAUAN TEORETIK 

 

A. Putusan Hakim 

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan 

umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang 

seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. 

Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru 

dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan 

orang-orang di dalam rumah sendiri.
12

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis, akan selalu berpedoman kepada 

pasal 184 KUHAP sebab bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa ditentukan 

pada alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu hakim 

harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai 

pembuktian. Akan tetapi di dalam pembuktian sendiri tidaklah mungki tercapai 

apa yang disebut kebenaran mutlak (obsolut). Hal ini disebabkan semua 

penglihatan kita terbatas hanya bersifat relative, yang didasarkan pada 

pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika 

diharuskan ada syarat kebenaran mutlak untuk menghukum seseorang, maka tidak 

boleh sebagaian besar dari pelaku tindak pidana yang mengharapkan bebas dari 

penjatuhan pidana. 

Untuk lebih terarah, maka berikut ini akan diuraikan tentang: 

                                              
12

 Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif 

Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya,  2006), 

h..83. 
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1. Pengertian Putusan Hakim 

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan 

yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang 

disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. 

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan 

sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.
13

  

Menurut Topo Santoso putusan hakim adalah putusan akhir dalam suatu 

sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan 

umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan 

dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum 

Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan 

kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum 

Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti 

rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam 

persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara 

Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.
14

 

                                              
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 

Indonesia, (Cet.VII;Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 87-89. 
 
14

 Topo Santoso,  Seksualitas dan Hukum Pidana. (Cet.I;  Jakarta: Ind-HillCo, 1997), h. 

142 

. 
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18 

 

 
 

Putusan Hakim adalah “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena 

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 

melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.
15

 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, 

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap 

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain 

mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat 

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang 

pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 

dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu 

dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.  

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim 

yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 

                                              
15

 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek 

Ppradilan. (Cet.II; Jakarta: Mandar Maju. 2007). H. 127 
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3.  Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan 

berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh 

ketua dan panitera.
16

 

Menurut Andi Hamzah,  sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan 

adalah ”hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-

masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, 

sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan 

dengan ”suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 

dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang 

berperkara”.17 

Jadi Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan 

persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu 

sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan 

umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. 

2. Asas-Asas Putusan 

Menurut Harahap, Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang 

dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg 

dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  

tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: 

  a.  Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. 

                                              
16

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 25  tentang Kekuasaan Kehakiman 

 

6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama, (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h. 291-292. 
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Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan 

yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan 

putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd 

(insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan 

bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam 

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004  

tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni; 

1). Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, 

2). Hukum kebiasaan, 

3). Yurisprudensi, atau 

4). Doktrin hukum.
18

 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan. 

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG 

dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan 

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan 

memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebih Tuntutan. 

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, 

dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 

diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam 

gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus 

                                              
18

 M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHAP. (Cet. II; Jakarta: Sinar 

Grafika. 2005). H. 358 
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dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun 

sesuai dengan kepentingan umum. 

d. Diucapkan di Muka Umum 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam 

menyampaikan ucapannya di muka umum antara lain: 

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini 

didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan 

harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip 

ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau 

confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, 

dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa. 

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan. Prinsip pemeriksaan dan 

putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua 

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara 

Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak 

untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. 

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekuasaan/11107
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Kehakiman, mengakibatkan; tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam 

sidang terbuka. Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang- 

undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. 

Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang 

hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan 

tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang 

mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 

18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-

Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

4) Diucapkan di dalam sidang pengadilan. Selain persidangan harus terbuka 

untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. 

Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan. 

5) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang 

sidang. 

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekuasaan/11107
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televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah 

banyak diterapkan di berbagai negara.
19

 

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa 

keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam 

persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam 

berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan 

ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. 

a. Putusan Sela 

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan sela adalah putusan yang 

dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan 

atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. 

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau 

Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan 

putusan yang bukan putusan akhir ( eind vonnis ), yang dijatuhkan pada saat 

proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi 

merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, 

hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik 

yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir. 

 

 

                                              
19

 Sinar Grafika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Cet.VII; Jakarta: PT.Sinar 

Grafika, 2007), h. 271-273 
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b. Putusan akhir 

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir ( eindvonnis ) adalah 

putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. 

Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu 

pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di 

pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
20

 

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat 

dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu: 

1). Putusan Declaratoir 

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau 

menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang 

keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang yang sah, 

putusan pemilik atas suatu benda yang sah. 

2). Putusan Constitutief  (Pengaturan) 

Putusan Constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu 

keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: 

putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh 

pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara. 

3). Putusan Condemnatoir (Menghukum) 

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum 

pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada 

                                              
20

 H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Cet.V; Bandung:  

PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2009), h. 105 
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umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam 

hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada 

perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya 

diselesaikan di pengadilan 

3. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan 

pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena 

demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun 

Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan 

“dirasa”  haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan 

orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus 

mengembalikan hak tersebut.
21

  

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan 

kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk 

mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
22

  

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim 

sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam 

membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. 

                                              
10 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, 

Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya,  (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 

h. 147. 

 

11 Pasal 13ayat (2)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman berbunyi: ”Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.  
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Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir 

tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum (legal 

theory) memegang peranan penting dalam membimbing  Majelis Hakim 

menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, 

yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
23

 Ketika Hakim memeriksa 

dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang 

berkepastian hukum dan bermanfaat. 

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari 

putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau 

kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam 

pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan 

undang-undang pembuktian tentang: 

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi 

syarat formil dan materil. 

2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. 

3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. 

4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
24

 

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan 

menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan 

melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu 

                                              
12 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicial Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213. 
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 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading , 1975), h. 

809. 
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membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya 

apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum 

sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum 

putusan.
25

  

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan 

mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan 

putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende 

gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, 

Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman.
26

  

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal  189 ayat (1) RBG berbunyi: 

”Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus 

menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para 

pihak”.Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: 

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. 

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu 

peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana 

                                              
25

 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional,h. 809 
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dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan 

didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. 

Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
27

  

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: “Dalam putusan hakim yang berdasarkan 

peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Sementara 

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman berbunyi: 

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
28

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis 

Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, 

dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang 

sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk 

memperoleh putusan yang baik dan benar.
29
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Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan 

oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah 

terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. 

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, 

membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang 

didasarkan alat bukti pembuktian., sebagai berikut:  

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada 

siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah 

alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas 

minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. 

2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim 

yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh 

bagi putusan Hakim
30

. 

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan 

pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa 

yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai 

peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana 

dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi 

peristiwa yang telah dikonstatir itu. 

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum 

terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap 

dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti 
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dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat 

dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang 

telah dikonstatir. 

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau 

memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.
31

  

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim 

untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat 

ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu  putusan, maka dapat disimpulkan 

apabila  Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal 

melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir,  karena 

tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak 

berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta 

hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok 

perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi 

mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang 

merupakan tahap konstituir ini. 

5. Pengaturan Tindak Pidana Inses 

a.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga  

Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu  
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upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga.  

Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam 

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam linngkup rumah tangga”. Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang 

termasuk ke dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara tegas dalam 

ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam 

Undang-undang ini meliputi :  

a. Suami, isteri, dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada 

huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 

dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut.  

KUHP tidak mengenal secara spesifik pengertian tentang anak, tetapi 

hanya mengenal pengertian ”belum dewasa” atau ”belum cukup umur”. 

Pengertian anak dalam KUHP selalu terikat dengan ketentuan pasal terkait 

misalnya tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, di 

bawah 16 tahun dan di bawah 17 tahun yang kesemuanya memiliki fungsi dan 

kepentingan yang berbeda yang secara langsung tertuang dalam pasal-pasal 
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terkait. Keseluruhan pengertian anak tersebut termasuk kategori orang yang belum 

dewasa atau belum cukup umur yang lebih dikenal dengan istilah anak. a. 

Persetubuhan Dengan Paksaan Dalam KUHP Persetubuhan dengan paksaan 

umumnya dikenal dengan istilah pemerkosaan (verkrachting) yang diatur pada 

Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan 

ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita meng adakan 

hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan 

perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Jika 

pemerkosan itu berakibat korban mati maka pelaku diancam hukuman penjara 

selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP). Syarat penting yang 

harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu: a) Adanya 

hubungan kelamin di luar perkawinan; b) harus dilakukan terhadap wanita; c) 

Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa dan; d) dengan 

dirinya sendiri.
32

 

Selanjutnya, dalam hal ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan 

seksual dalam Undang-undang ini ditentukan dalam pasal 46 yang menentukan 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 

(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). Ketentuan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan : 

a. Setiap orang  
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b. Melakukan perbuatan kekerasan seksual 

c. Yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (a)  

d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun e. Atau denda 

paling banyak Rp.36.000.000,00.  

Yang dimaksud dengan pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada rumusan poin 

(c) tersebut diatas yaitu bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dari rumusan ancaman 

pidana yang diberikan oleh pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

a) Setiap orang. Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum 

yangharus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara 

individu atau orang perseorangan.hal ini ditegaskan dengan penggunaan 

“setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang 

tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum 

tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap 

orang” pada ketentuan ini bersifat umum.  

b) Perbuatan pidana. Dalam ketentuan pasal ini, yang merupakan perbuatan 

pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah melakukan 

perbuatan seksual di dalam lingkup rumah tangga.Yang berarti bahwa 

apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah 

terhadap anaknya (tindak pidana inses) maka sudah dapat dijerat dengan 

ketentuan pidana pada pasal ini. Sanksi Pidana 1) Lama pidana Lama 
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pidana yang diberikan oleh pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 

Rp.36.000.000,00. 
33

 

Tidak ada rumusan pidana minimal khusus dalam ketentuan ini, yang 

berarti bahwa pidana penjara bisa saja dijatuhkan dalam rentang waktu 1 hari 

sampai 12 tahun.Kemudian di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak 

terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua. 

Sistem perumusan pidana Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 

46 adalah Alternatif (penjara atau denda).Sistem perumusan alternatif 

menyebabkan pidana yang bisa dijatuhkan hanya salah satu diantara penjara 

maupun denda.
34

 

b  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia 

telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala 

bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan 

tentang batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perlindungan terhadap anak 

dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : 
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“ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiaha) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 

Pasal 81 ayat (1) memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan 

kekerasan seksual, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :  

a. Setiap orang  

b. Dengan sengaja  

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  

d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  

e.  Atau dengan orang lain  

f. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 

tahun 

g. Denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit 

Rp.60.000.000,00 
35

 

Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat 

diuraikan sebagai berikut : a. Setiap orang. Dalam ketentuan pasal ini yang 

menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 

adalah manusia secara individu atau orang perseorangan.hal ini ditegaskan dengan 
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penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat 

mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada 

ketentuan ini bersifat umum. b. Perbuatan pidana.  

Dalam rumusan pada poin (b) , poin (c), poin (d), dan poin (e) dapat 

dijelaskan bahwa apabila pelaku dengan sengaja atau dengan maksud dan 

berkehendak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan hubungan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka 

pelaku tersebut bisa dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini. c. Sanksi 

Pidana 1) Lama pidana Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pidana penjara paling lama 15 

tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan 

paling sedikit Rp.60.000.000,00. 

Di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan 

pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua. 2) Sistem perumusan pidana 

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (1) adalah kumulatif 

(penjara dan denda).Sistem perumusan kumulatif menyebabkan pidana berupa 

pidana penjara serta pidana denda dapat dijatuhkan secara bersamaan. Dilihat dari 

ketentuan pidana yang telah diatur pada pasal 46 Undangundang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal 81 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut 
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diatas, maka tidak tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana inses (orang 

tua).
36

  

Hal ini dikarenakan dari ketentuan pidana ini pada rumusan pelaku masih 

bersifat umum, tidak dibedakan kepada pelaku apakah antara pelaku dan korban 

memiliki hubungan darah ataupun tidak. Selain itu, tidak adanya pemberatan atau 

ancaman pidana tambahan kepada orang tua sebagai pelaku tindak pidana inses. 

Apalagi mengingat bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana inses 

ini sangat besar dan lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan darah, dalam hal ini 

seorang ayah. 

Untuk mematangkan hakim dalam menjatuhan putusan kepada pelaku 

tindak pidana, maka pembuktian atas tindak kejahatan yang ditahu dan dikuasai 

betul.  

Dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan, baik itu persidangan 

perkaran pidana, perkara perdata, tata usaha Negara, ataupun dalam persidangan 

pengadilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari 

jalannya persidangan tersebut. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Ridwan Syharani mengemukakan bahwa pembuktian adalah penyajian 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu 

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
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dikemukakan. Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara harus aktif dan 

berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, 

sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu 

memberitahukan  dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu 

dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar 

adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Mengapa demikian? Karena hakim 

menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum 

perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.
37

 

Pembuktian itu sendiri merupakan bagian dari perkara. Dalam hal ini yang 

harus dibuktikan ialah kejadian kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan 

adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata 

kepada sendiri kejadian nsesungguhnya, namun dapat menggambarkan dalam 

pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang 

hal tersebut. 

B. Tinjauan Umum Tentang Inses 

1. Pengertian Inses 

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan 

nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota 

keluarga sendiri yang lazim disebut inses (incest). Inses atau incest dalam kamus 
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besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang 

bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.
38

 

Inses (hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah 

keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan 

anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik.) sebagian termasuk kedalam 

kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan 

dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik, oleh orang yang lebih 

tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual 

pelakunya.  

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (incest) adalah “hubungan 

seksual yang dilakukan oleh pasangan yamg memiliki ikatan keluarga yang kuat, 

seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, 

atau antar sesama keluarga kandung”.
39

 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah “hubungan seks diantara 

pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait 

dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”.
40

 

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian inses sebagai berikut: 

“Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah,sedangkan mereka 
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adalah kerabat dekat sekali.” 
41

Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan 

oleh Supratik mengatakan bahwa:“Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya 

antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan 

seksual.Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan 

kebudayaan.”
42

 

Sawitri Supardi Sadarjoen berkesimpulan bahwa dasar tabu inses adalah 

apabila inses dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam 

lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau 

perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa 

sendiri.
43

 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inses adalah 

hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah 

kerabat inti seperti ayah, atau paman.Inses dapat terjadi suka sama suka yang 

kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang 

lebih tepat disebut dengan perkosaan. Inses digambarkan sebagai kejadian relasi 

seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut 

akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan 

seksual ayah dengan anak, antar saudara. Inses merupakan perbuatan terlarang 

bagi hampir setiap lingkungan budaya. 
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2. Sejarah Inses 

Peristiwa inses telah terjadi sejak dulu kala. Dalam sejarah dicatat raja-raja 

Mesir kuno dan putra-putrinya kerap kali melakukan tingkah laku inses dengan 

motif tertentu, sangat mungkin bertujuan untuk meningkatkan dan kualitas 

generasi penerusnya. Pasca invasi Alexander the Great (Iskandar Zulkarain) para 

bangsawan Mesir banyak yang melakukan perkawinan dengan saudara kandung 

dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan 

melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan 

Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Beberapa ahli berpendapat, 

tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam 

ini didasarkan pada Mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan 

saudaranya, Dewi Isis. Sedangakn dalam mitologi Yunani kuno ada kisah Dewa 

Zeus yang kawin dengan Hera, yang merupakan kakak kandungnya sendiri.
44

 

Kisah-kisah tentang incest ini bukan hanya pada mitologi saja, tapi bahkan 

ada juga yang tercatat dalam kitab suci beberapa agama. Dalam kitab agama 

Kristen misalnya banyak sekali dikisahkan peristiwa inses yang bahkan sangat 

tidak masuk akal seperti kisah inses yang melibatkan beberapa orang Nabi beserta 

keluarganya. Sebagai contoh kisah tentang Lot (Nabi Luth) yang konon 

melakukan hubungan seks dengan kedua putrinya: 

 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum 

anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; 

dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia 
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bangun. 36  Lalu mengandunglah kedua anak Lot (Nabi Luth) itu dari 

ayah mereka. (Kejadian 19: 35-36).
45

 

Selain itu ada juga kisah tentang Amnon putra Nabi Daud lainnya yang 

konon memperkosa saudara perempuannya Tamar: 

Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, 

dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya: “Marilah tidur dengan 

aku, adikku.” 12  Tetapi gadis itu berkata kepadanya: “Tidak kakakku, 

jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. 

Janganlah berbuat noda seperti itu. 13  Dan aku, ke manakah kubawa 

kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang 

yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia 

tidak akan menolak memberikan aku kepadamu.” 14  Tetapi Amnon tidak 

mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, 

diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. (2 Samuel 13: 12-14).
46

 

 

Dan masih banyak lagi kisah tentang incest lainnya yang dapat kita 

temukan dalam Alkitab (Bible) yang konon bukan hanya melibatkan manusia 

biasa tapi juga melibatkan orang-orang pilihan Tuhan. 

 3. Faktor Penyebab dan Dampak Inses 

 Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya incest. Akar dan penyebab 

tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam 
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masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan 

ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki 

(notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat 

terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam 

ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, 

seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun 

agresivitas. 

 Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan 

keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu: 1). Keadaan terjepit, dimana 

anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan 

rumah tangga sebagai pengganti ibu. 2). Kesulitan seksual pada orang tua, ayah 

tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya. 3). Ketidakmampuan ayah untuk 

mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan 

façadekestabilan sifat patriachat-nya. 4). Ketakutan akan perpecahan keluarga 

yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi 

struktur daripada pecah sama sekali. 5). Sanksi yang terselubung terhadap ibu 

yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.
47

 

 Menurut M. Sattu Alang, ada beberapa hal yang dapat memicuh terjadinya 

inses antara lain: 1)   Konflik budaya. Seperti kita ketahui, perubahan sosial 

terjadi begitu cepatnya seiring. dengan perkembangan teknologi. Alat-alat 

komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke 

seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya 
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baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. 

Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi 

maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi 

dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran 

atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak 

kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu 

birahinya. 2)   Kemiskinan. Meskipun incest dapat terjadi dalam segala lapisan 

ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang 

sangat potensial menimbulkan incest. Sejak krisis 1998, tingkat kemiskinan di 

Indonesia semakin tinggi. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak 

rumah. Kita tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu, atau kamar 

makan. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multi fungsi. 

Tak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton 

anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada 

batasnya lagi. Ayah yang tak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang 

melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan untuk 

terjadinya incest kala ada kesempatan. 3)   Pengangguran. Kondisi krisis juga 

mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang 

menganggur. Dalam situasi suit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh 

makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi 

istri jarang di rumah (apalagi bila menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. 

Mencari hiburan di luar rumah pun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan 
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anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu 

birahi ayahnya.
48

 

Kartini Kartono mengemukakan bahwa  inses banyak terjadi di kalangan 

rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah. Jenis-jenis incest 

berdasarkan penyebabnya adalah: 1). Inses yang terjadi secara tidak sengaja, 

misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda 

melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi inses. 2). Inses akibat 

psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau 

psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol 

diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah. 3). Incest akibat pedofilia, misalnya 

seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, 

termasuk anaknya sendiri. 4). Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki 

menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan 

yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. 5). Incest akibat patologi 

keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah 

yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias 

terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.
49

 

Selain faktor-faktor diatas, Sawitri Supardi  mengemukakan faktor-faktor 

lain yaitu: 

(1)   Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan 

utama yang   mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.  
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(2)   Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi 

dorongan seksualnya.  

(3)   Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah 

karena kehutuhan untuk mempertahankan facade kestabilan sifat patriachat-nya.  

(4)   Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa 

anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama 

sekali.  

(5)   Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam 

tuntutan peranan seksual sebagai istri. 

(6)   Pengawasan dan didikan orangtua yang kurang karena kesibukan 

orang bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orangtua bisa 

terjadi incest.  

(7)   Anak remaja yang normal pada saat mereka remaja dorongan 

seksualnya begitu tinggi karena pengaruh tayangan yang membangkitkan naluri 

birahi juga ikut berperan dalam hal ini. 
50

 

Selanjutnya faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran 

incest adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, 

isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang 

lain. Kartini Kartono menambahkan bahwa  penyebab incest adalah antara lain 

ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah 

kamar. Sedangkan hubungan incest antara ayah dengan anak perempuannya dapat 
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terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak 

ayah.
51

 

Secara umum ada dua kategori incest. Pertama parental incest, yaitu 

hubungan antara orang tua dan anak. Kedua Sibling incest, yaitu hubungan antara 

saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-

orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, 

kakek, nenek, dan sepupu. Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam 

bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang 

mencakup rayuan dan iming-iming. 

Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest: 1). 

Ajakan atau rayuan berhubungan seks.  2). Sentuhan atau rabaan seksual. 3). 

Penunjukan alat kelamin. 4). Penunjukan hubungan seksual 5). Memaksa 

melakukan mastrubasi 6). Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari 

tangan ke anus atau vagina 7). Berhubungan seksual (termasuk sodomi) 8). 

Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau 

ketika berhubungan seksual. 
52

 

Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya posisi 

seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual.Terlebih lagi pelakunya 

adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. 

Ada beberapa alasan anggota keluarga melakukan incest, di antaranya:  
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1.  Ayah sebagai pelaku. Kemungkinan pelaku mengalami masa kecil yang 

kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, 

bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual di 

masa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, 

pasif dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat 

mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berfikir secara realistis, 

cenderung pasif-agresif dalam mengekpresikan emosinya, kurang 

memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan pelaku adalah 

pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya. 

2.  Ibu sebagai pelaku. Ibu yang melakukan penganiayaan seksual cenderung 

memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan 

emosional. Ibu yang melakukan incest terhadap anak laki-lakinya 

cenderung didorong oleh keinginan adanya figur „pria lain‟ dalam 

kehidupannya, karena kehadiran suami secara fisik maupun emosinal 

dirasakan kurang sehingga ia berharap anak laki-lakinya dapat memenuhi 

keinginan yang tidak didapatkan dari suaminya. Kasus ini jarang didapati, 

terutama karena secara naluriah wanita cenderung memiliki sifat 

mengasuh dan „melindungi‟ anak. 

3.  Saudara kandung sebagai pelaku. Kakak korban yang melakukan 

penganiayaan seksual biasanya menirukan perilaku orang tuanya atau 

memiliki keinginan mendominasi/menghukum adiknya. Selain itu, 

penganiayaan seksual mungkin pula dilakukan oleh orang tua angkat/tiri, 
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atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban, misalnya saudara 

angkat.
53

 

Ada beberapa akibat dari perilaku incest ini, khususnya yang terjadi karena 

paksaan. diantaranya adalah: 

1. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual 

atau trauma post sexual abuse, antara lain : tidak mampu mempercayai 

orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin 

bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang 

rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan 

orang lain, dan makan tidak teratur.  

2. Secara medis menunjukan bahwa anak hasil dari hubungan incest 

berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental. 

3.  Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering 

disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk. Padahal, kejadian 

yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban 

kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku 

kejahatan seksual tersebut.  

4. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban 

kekerasan seksual seperti incest biasanya akan memiliki self-esteem (rasa 

harga diri) rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit 

mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan 

dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks. 
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5. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya 

ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat 

terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

kekerasan seksual kepada anak-anak.  

Untuk menghindari terjadinya incest yang baik disertai atapun tidak 

disertai kekerasan seksual, M. Sattu Alang mengemukan perlu dilakukan 

tindakan sebagai berikut:  

1. Memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar. 

Bukan hanya mengutamakan ritual, tetapi terutama menghayati nilai-nilai 

yang diajarkan sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri. Hal ini 

dapat dicapai dengan penghayatan akan Tuhan sebagai pribadi, sehingga 

relasi dengan Tuhan bersifat “mempribadi”, bukan sekadar utopia yang 

absurd.  

2. Memperkuat rasa empati, sehingga lebih sensitif terhadap penderitaan 

orang lain, sekaligus tidak sampai hati membuat orang lain sebagai 

korban.  

3. Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif.  

4. Menjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan 

syahwat. 

5. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga, 

sehingga dapat terkontrol. 

6. Memberikan pendidikan seks sejak dini, sesuai dengan usia anak. 
54
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Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai 

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai 

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam 

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus 

incest yang terjadi pada anak. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi 

sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan 

orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan.Terlebih lagi 

kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah 

keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, 

yaitu anak. Sasaran yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. 

Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan 

beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau 

melindungi diri dari sebuah kejahatan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana 

adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian di golongkan sebagai peneliti 

deskriktif kualitatif, bermaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan secara tepat. Sugiono 

menyatakan bahwa pada umunnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, 

karena tujuan penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar membuktikan 

hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif.
55

  

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

yang lebih dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri 

alamiah).
56

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang memberikan gambaran tentang kondisi secara factual dan sistematis 

mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki 

untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja
57

. 
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Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa penelitian kualitatif 

(qualitative reserch) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan 

diarahkan pada latarbelakang objek dan individu tersebut secara utuh.
58

 

Olehnya itu, berdasarkan beberapa pandangan di atas maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggali fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai 

realita yang ditemukan, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di 

lapangan yang berhubungan langsung dengan yuridis tentang putusan 

Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 

Agustus 2018 terhadap terdakwa Anthon Belo Payung  alias Anton yang 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau 

Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan terhadap 

anak tirinya 

2. Lokasi Penelitian 

Ada tiga unsur penting yang dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.
59

 Oleh karena itu, yang dijadikan 

tempat/lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri  Palopo. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 
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ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Pendekatan penelitian 

biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan 

peneliti menggunakan multi disipliner.
60

. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu : 

1. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 

peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki kolerasi dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus yaitu penelitian yang menekankan untuk dilakukannya 

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi dilapangan 

yaitu menganalisis suatu kasus putusan pengadilan yang terkait dengan judul 

skripsi ini yaitu: Tinjauan yuridis tentang putusan Hakim terhadap pelaku 

seksual dalam lingkungan keluarga (inses) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Palopo) Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 terhadap 

terdakwa Anthon Belo Payung  alias Anton yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah  putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 

196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 tentang tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan antara lain melalui studi dengan cara 

mengutip berbagai konsep literatur baik dari buku, jurnal, majalah, koran, atau 

karya tulis ilmiah lainnya ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto-

foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. 

Sumber data sekunder terdiri kajian kepustakaan melalui buku-buku yang 

ditulis oleh ahli yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Selain itu, sumber data 

sekunder lainnya yaitu kajian kepustakaan melalui penelitian terdahulu baik 

skripsi maupun jurnal yang mempunyai relevansi dengan aspek yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
61

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih yang bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.
62

 

Penelitiakan melakukan wawancara secara mendalam dalam penelitian ini 

mengenai putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp 

tanggal 1 Agustus 2018 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-

surat, catatan harian, cendra mata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang waktu peneliti untuk 

mengetahui hal-hal  yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan 

dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku 

catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data 

deserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.
63

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuatkesimpulan atas 
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temuannya.
64

Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas 

instrument pengumpulan data.
65

 

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Pedoman wawancara digunakan untuk wawancara yang dijadikan dasar 

untuk memperoleh informasi dari informan berupa pertanyaan agar proses 

wawancara dapat terarah. 

2. Buku dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang 

didapatkan dari informan. 

3. Kamera digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan 

wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting. 

4. Tape Recorder/Handphone (HP) digunakan untuk merekam semua proses 

wawancara dengan informan.  Rekaman ini dapat digunakan apabila data 

yang dicatat kurang akurat sehingga rekaman untuk menyempurnakannya. 

F. Tekhnik Pengolahan Data 

Analisa data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti 
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juga harus kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu 

dan mengolahnya kembali.
66

 

Analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, 

dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dan 

sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti harus kembali lagi kelapanga 

nuntuk memperoleh data yang dianggapperlu dan mengolahnya kembali.
67

 Oleh 

karena itu, penelitian ini berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan 

keadaan, proses, peristiwa tertentu, dengan menggunakan analisis data kualitatif. 

Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep 

yang dapat mendukung objek pembahasan. Sehingga langkah-langkah yang 

digunakan dalam menganalisis data pada penelitian dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” 

yang bersumber dari catatan tertulis dilapangan. 

2. Penyajian Data ( Data Display ) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian disiplin antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasanmasalah. Dari penyajian data 

                                              
66

Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal  dan 
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tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data 

pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawwing/ Vervication) 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus 

menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat dan proposal.
68

 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan yaitu penyederhanaan 

kalimat menjadi sebuah kesimpulan sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengolah data terkait pembahasan dalam penyusunan skripsi.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Pengadilan Palopo 

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu 

Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa 

daerah: Onder Afdeling Palopo; Onder Afdeling Masamba; Onder Afdeling 

Rantepao; Onder Afdeling Malili dan Onder Afdeling Mekangga. 

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan 

pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu 

kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan 

Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981, Kantor Pengadilan Negeri Palopo 

dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan 

Andi Jemma No. 126 Palopo. 

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. 

Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya 

menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. 

Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan 

kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009. Berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 

tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan 

Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan 

pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo).  
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Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak 

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri 

Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili 

dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan 

Kota Palopo. 

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan 

Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan 

wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk 

salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh 

Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., 

di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka 

dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo. 
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Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah: C.T. 

Misalayuk, S.H.; Junaidi, S.H.; Baramuddin, S.H.; AL. Suradiman, S.H.; La Ode 

Muhammad Djafar, S.H.; A. Zainal Mappasoko, S.H.; Abdul Kadir, S.H.; Abdul 
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2020  
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Rachman, S.H.; Makkasau, S.H., M.H.; Fatchul Bari, S.H.; Dr. H. Zulfahmi, S.H., 

M.Hum.; Wayan Karya, S.H., M.Hum.; 

G. Yulisar, S.H., M.H.; Sarwono, S.H., M.Hum., Albertus Usada, S.H., 

M.H. dan Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum. 

B. Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Dalam 

Lingkungan Keluarga (Incest) di Pengadilan Negeri Palopo 

Dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana hubungan 

seksual dalam lingkungan keluarga (Incest) di Pengadilan Negeri Palopo, 

khusunya yang dilakukan oleh terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton sesuai 

nomor perkaranya 196/Pid.Sus/2018/PN. Palopo Makassar, akan dikemukan 

sebagai berikut: 

1. Identitas Kasus 

Nama                 : Anthon Belo Payung Alias Anton 

Tempat Lahir    : Ujung Pandang 

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 23 September 1979 

Jenis Kelamin          : Laki-laki; 

Kebangsaan          : Indonesia 

Tempat tanggal : To Bolung/Rw 001/003 Kel. To‟Bulung Kec. Bara 

Kota Palopo 

Agama  : Kristen Protestan 

Pekerjaan                : Tidak ada 

2. Posisi Kasus 

Pertama : 
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Primair : Bahwa ia terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton, pada hari 

dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di To‟bulung Kecamatan 

Bara Kota Palopo di atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwewenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, 

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-

sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:  

Bahwa saksi korban Kezia Belo Payung adalah anak tiri terdakwa dimana 

pada tahun 2001 terdakwah menikah dengan saksi Santi Yauri alias mamanya 

Kezia yang merupakan ibu kandung saksi korban dan mulai saat itu saksi korban 

tinggal satu rumah dengan terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2005 terdakwa 

menjemput saksi korban yang saat itu baru berusia 6 (enam) tahun di TK Kristen 

PNIL untuk diantar ke rumah nenek saksi korban untuk pulang ke rumah di BTN 

Dea Permai. Tapi dalam perjalanan pulang terdakwa membawa saksi korban ke 

dalam semak belukar dekat rumah nenek saksi korban dan mengatakan “Sini ko” 

sambil menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam semak belukar 

kemudian dengan paksa menurunkan rok dan celana dalam saksi korban lalu 

membaringkan saksi korban di semak belukar tapi saksi korban merasa takut 

namun terdakwa mengatakan bahwa saksi korban “tidak ji, mau ko saya kasi 
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beginiko supaya lau tahu ndak rasakan nanti sakit kalau bersuami mako nanti”, 

sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka 

celana selanjutnya meremas-remas dan mengocok alat kelaminnya sehingga 

menegang kemudian berusaha memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban 

tapi tidak bisa sehingga terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat 

kelamin saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan memakaikan 

celana dan rok saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 

korban untuk tidak memberi tahu mama saksi korban dan terdakwa dan saksi 

korban pulang ke rumah. Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering 

mengulangi perbuatannya terhadap saksi korban. 

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2010, saksi korban tanggal bersama orang 

tuanya di Wawondula dimana saat iu saksi korban menonton televise dan ibu 

saksi korban tidak ada di rumah, lalu terdakwa memanggil saksi korban “siniko” 

untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 

korban “mauka lagi” tapi saksi korban menolak dan mengatakan “kenapai, 

kenapai”, tapi terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke dalam 

kamar, tapi saksi korban berusaha untuk lari tapi terdakwa langsung mengunci 

pintu kamar. Setelah itu menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi 

korban, tapi saksi korban menahan celananya tapi terdakwa mengatakan kepada 

saksi korban “kasi ka, kalau tidak saya sakiti nanti mamamu atau kau, sehingga 

saksi korban melepaskan tangannya dan celananya, dan terdakwa membuka 

celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban di tempat tidur. Setelah itu 

menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka 
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celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke 

dalam alat kelamin saksi korban, tapi karena saksi korban merasakan kesakitan 

saksi korban mendorong tubuh terdakwa sambil mengatakan “kasi keluarki sakit” 

tapi terdakwa tetap memaksa dengan mendorong pinggulnya sampai alat kelamin 

terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, sehingga lat kelamin masuk 

di dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyang alat kelaminnya di 

dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di perut 

saksi korban. Lalu alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan saksi 

korban merasakan sakit, kemudian terdakwa mengatakan “janganko kasi tahu 

orang, maluko itu, kalau kau kasih tahu orang, saya sakiti mamamu atau kau. 

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 saksi korban bersama terdakwa dan 

ibu saksi korban kembali ke BTN Dea Permai dan setiap kali ibu saksi korban 

tidak ada di rumah, terdakwa kembali memanggil saksi korban ke dalam kamar 

dan menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama yaitu mengancam akan 

menyakiti saksi korban dan ibu saksi korban kemudian menarik paksa saksi 

korban masuk ke dalam kamar dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat 

kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma. 

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sampai saksi korban 

berusaha dewasa, saat ibu saksi korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa 

mengatakan kepada saksi korban “mau ka lagi”. Setelah itu terdakwa menyuruh 

saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa membuka celana dan celana 

dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam 

alat kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan terdakw terakhir 
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menyetubuhi saksi korban pada tanggal 03 Maret 2018 di rumah di To‟bulung 

Kecamatan Bara Kota Palopo. 

Bahwa sesuai Visium Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading 

Palopo, Nomor: 009/RSU SWG/RMP.P2/PLP/III/01/2018, tanggal 09 Maret 2018 

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG. dengan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut: 

Keadaan Umum   :  Sadar, baik 

Kepala    :  Tidak ada kelainan 

Leher     :  Tidak ada kelainan 

Badan     :  Tidak ada kelainan 

Anggota gerak atas   :   tidak ada kelainan 

Anggota geraka bawah alat kelamin : robekan lama selaput dara pada 

posisi 10 – 12 – 02 – 03 – 06; 

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh; 

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) 

Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 

No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Subsidiair: Bahwa ia terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton, pada 

hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2005 

sampai dengan tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di To‟bulung 

Kecamatan Bara Kota Palopo di atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang 
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berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Bahwa saksi korban Kezia Belo Payung adalah anak tiri terdakwa dimana 

pada tahun 2001 terdakwa menikah dengan saksi Santi Yauri alias Mamanya 

Kezia yang merupakan ibu kandung saksi korban dan mulai saat itu saksi korban 

tinggal satu rumah dengan terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2005 terdakwa 

menjemput saksi korban yang saat itu baru berusia 6 (enam) tahun di TK Kristen 

PNIL untuk diantar ke rumah nenek saksi korban untuk pulang ke rumah di BTN 

Dea Permai. Tapi dalam perjalanan pulang terdakwa membawa saksi korban ke 

dalam semak belukar dekat rumah nenek saksi korban dan mengatakan “Sini ko” 

sambil menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam semak belukar 

kemudian dengan paksa menurunkan rok dan celana dalam saksi korban lalu 

membaringkan saksi korban di semak belukar tapi saksi korban merasa takut 

namun terdakwa mengatakan bahwa saksi korban “tidak ji, mau ko saya kasi 

beginiko supaya kau tahu ndak rasakan nanti sakit kalau bersuami mako nanti”, 

sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka 

celana selanjutnya meremas-remas dan saksi korban. Setelah itu terdakwa 

mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberi tahu mama saksi korban 

dan terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah. Bahwa setelah kejadian tersebut, 

terdakwa sering mengulangi perbuatannya terhadap saksi korban. 

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2010, saksi korban tanggal bersama orang 

tuanya di Wawondula dimana saat iu saksi korban menonton televise dan ibu 
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saksi korban tidak ada di rumah, lalu terdakwa memanggil saksi korban “siniko” 

untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 

korban “mauka lagi” tapi saksi korban menolak dan mengatakan “kenapai, 

kenapai”, tapi terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke dalam 

kamar, tapi saksi korban berusaha untuk lari tapi terdakwa langsung mengunci 

pintu kamar. Setelah itu menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi 

korban, tapi saksi korban menahan celananya tapi terdakwa mengatakan kepada 

saksi korban “kasi ka, kalau tidak saya sakiti nanti mamamu atau kau, sehingga 

saksi korban melepaskan tangannya dan celananya, dan terdakwa membuka 

celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban di tempat tidur. Setelah itu 

menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka 

celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke 

dalam alat kelamin saksi korban, tapi karena saksi korban merasakan kesakitan 

saksi korban mendorong tubuh terdakwa sambil mengatakan “kasi keluarki sakit” 

tapi terdakwa tetap memaksa dengan mendorong pinggulnya sampai alat kelamin 

terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, sehingga alat kelamin masuk 

di dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyang alat kelaminnya di 

dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di perut 

saksi korban. Lalu alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan saksi 

korban merasakan sakit, kemudian terdakwa mengatakan “janganko kasi tahu 

orang, maluko itu, kalau kau kasih tahu orang, saya sakiti mamamu atau kau. 

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 saksi korban bersama terdakwa dan 

ibu saksi korban kembali ke BTN Dea Permai dan setiap kali ibu saksi korban 
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tidak ada di rumah, terdakwa kembali memanggil saksi korban ke dalam kamar 

dan menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama yaitu mengancam akan 

menyakiti saksi korban dan ibu saksi korban kemudian menarik paksa saksi 

korban masuk ke dalam kamar dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat 

kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma. 

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sampai saksi korban 

berusaha dewasa, saat ibu saksi korban tidak ada di rumah kemudian terdakwa 

mengatakan kepada saksi korban “mau ka lagi”. Setelah itu terdakwa menyuruh 

saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa membuka celana dan celana 

dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam 

alat kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan terdakw terakhir 

menyetubuhi saksi korban pada tanggal 03 Maret 2018 di rumah di To‟bulung 

Kecamatan Bara Kota Palopo. 

Bahwa sesuai Visium Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading 

Palopo, Nomor: 009/RSU SWG/RMP.P2/PLP/III/01/2018, tanggal 09 Maret 2018 

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG. dengan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut: 

Keadaan Umum   :  Sadar, baik 

Kepala    :  Tidak ada kelainan 

Leher     :  Tidak ada kelainan 

Badan     :  Tidak ada kelainan 

Anggota gerak atas   :   tidak ada kelainan 
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Anggota geraka bawah alat kelamin : robekan lama selaput dara pada 

posisi 10 – 12 – 02 – 03 – 06; 

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh; 

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) 

Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 

No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Kedua: Bahwa ia terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton, pada hari 

dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di To‟bulung Kecamatan 

Bara Kota Palopo di atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di To‟bulung Kecamatan Bara 

Kota Palopo di atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwewenang memeriksa 

dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud pada pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut: 

Bahwa saksi korban Kezia Belo Payung adalah anak tiri terdakwa dimana 

pada tahun 2001 terdakwah menikah dengan saksi Santi Yauri alias mamanya 

Kezia yang merupakan ibu kandung saksi korban dan mulai saat itu saksi korban 

tinggal satu rumah dengan terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2005 terdakwa 

menjemput saksi korban yang saat itu baru berusia 6 (enam) tahun di TK Kristen 
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PNIL untuk diantar ke rumah nenek saksi korban untuk pulang ke rumah di BTN 

Dea Permai. Tapi dalam perjalanan pulang terdakwa membawa saksi korban ke 

dalam semak belukar dekat rumah nenek saksi korban dan mengatakan “Sini ko” 

sambil menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam semak belukar 

kemudian dengan paksa menurunkan rok dan celana dalam saksi korban lalu 

membaringkan saksi korban di semak belukar tapi saksi korban merasa takut 

namun terdakwa mengatakan bahwa saksi korban “tidak ji, mau ko saya kasi 

beginiko supaya lau tahu ndak rasakan nanti sakit kalau bersuami mako nanti”, 

sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa lalu terdakwa membuka 

celana selanjutnya meremas-remas dan menggosok alat kelaminnya sehingga 

menegang kemudian berusaha memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban 

tapi tidak bisa sehingga terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat 

kelamin saksi korban tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan memakaikan 

celana dan rok saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 

korban untuk tidak memberi tahu mama saksi korban dan terdakwa dan saksi 

korban pulang ke rumah. Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering 

mengulangi perbuatannya terhadap saksi korban. 

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2010, saksi korban tanggal bersama orang 

tuanya di Wawondula dimana saat iu saksi korban menonton televise dan ibu 

saksi korban tidak ada di rumah, lalu terdakwa memanggil saksi korban “siniko” 

untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi 

korban “mauka lagi” tapi saksi korban menolak dan mengatakan “kenapai, 

kenapai”, tapi terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke dalam 
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kamar, tapi saksi korban berusaha untuk lari tapi terdakwa langsung mengunci 

pintu kamar. Setelah itu menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi 

korban, tapi saksi korban menahan celananya tapi terdakwa mengatakan kepada 

saksi korban “kasi ka, kalau tidak saya sakiti nanti mamamu atau kau, sehingga 

saksi korban melepaskan tangannya dan celananya, dan terdakwa membuka 

celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban di tempat tidur. Setelah itu 

menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka 

celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke 

dalam alat kelamin saksi korban, tapi karena saksi korban merasakan kesakitan 

saksi korban mendorong tubuh terdakwa sambil mengatakan “kasi keluarki sakit” 

tapi terdakwa tetap memaksa dengan mendorong pinggulnya sampai alat kelamin 

terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, sehingga lat kelamin masuk 

di dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyang alat kelaminnya di 

dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di perut 

saksi korban. Lalu alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah dan saksi 

korban merasakan sakit, kemudian terdakwa mengatakan “janganko kasi tahu 

orang, maluko itu, kalau kau kasih tahu orang, saya sakiti mamamu atau kau. 

Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan terdakwa dan ibu saksi 

korban kembali ke BTN Dea Permai dan setiap kali ibu saksi korban tidak ada di 

rumah, terdakwa kembali memanggil saksi korban ke dalam kamar dan 

menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama yaitu mengancam akan 

menyakiti saksi korban dan ibu saksi korban kemudian menarik paksa saksi 
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korban masuk ke dalam kamar dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat 

kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma. 

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sampai saksi korban berusia 

dewasa, dimana terdakwa terakhir menyetubuhi saksi korban pada tanggal 03 

Maret 2018 di rumah di To‟bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. 

Bahwa sesuai Visium Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading 

Palopo, Nomor: 009/RSU SWG/RMP.P2/PLP/III/01/2018, tanggal 09 Maret 2018 

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG. dengan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut: 

Keadaan Umum   :  Sadar, baik 

Kepala    :  Tidak ada kelainan 

Leher     :  Tidak ada kelainan 

Badan     :  Tidak ada kelainan 

Anggota gerak atas   :   Tidak ada kelainan 

Anggota geraka bawah alat kelamin : robekan lama selaput dara pada 

posisi 10 – 12 – 02 – 03 – 06; 

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh; 

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 

Unddang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan 

atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi. 
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut 

1.  Anak Korban Kezia Belo Payung Alias Kezia dibawah janji pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

- bahwa terdakwa adalah bapak tiri anak korban dan tanggal bersama di 

BTN Dea Permai, kemudian tahun 2005 Anak Korban pindah ke BTN Pebabri, 

setelah itu pindah ke Wawondula, setelah itu tahun 2012 kembali ke BTN Dea 

Permai dan sekitar bulan April 2017 saksi bersama orang tua pindah ke To‟bulung 

Kelurahan To‟ Bulung kota Palopo, 

- bahwa sekitar tahun 2005 awalnya terdakwa menjemputnya dan 

mengantar saksi ke rumah nenek saksi, sore harinya menjemput saksi pulang ke 

rumah, tapi Terdakwa membawanya ke semak-semak dengan menarik tangan 

saksi dan menurunkan rok dan celana dalam dan membaringkan saksi di semak 

belukar; 

- bahwa kemudian terdakwa mengatakan “tidak ji, mau ko saya kasi 

beginiko supaya lau tahu ndak rasakan nanti sakit kalau bersuami mako nanti”, 

lalu meremas dan memasukkan penisnya tapi tidak bisa sehingga hanya 

menggosok-gosokkan setelah itu anak korban dan terdakwa pulang; 

- bahwa di lain waktu terdakwa berhasil menyetubuhi saksi saat ibunya 

pergi ke pasar dan saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut karena takut, 

karena terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “janganko kasi tahu 

orang, nanti maluko kalo kau kasi tahu orang, saya sakiti nanti mamamu atau 

kau” 



75 

 

 
 

-  bahwa ketika saksi SD dan tinggal di Wawondula tahun 2010, terdakwa 

pernah memanggil saksi masuk kamar dan membaringkan di tempat tidur dan 

mengatakan “mau ka lagi” setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi dan 

menggosok-gosokan alat kelaminnya dan memasukkan di alat kelamin saksi dan 

kemudian menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan spermanya di perut 

saksi dan saat itu saksi mengeluarkan darah dan merasakan sakit di alat 

kelaminnya. 

-  bahwa terdakwa sering kali menyetubuhi saksi kalau ibu saksi tidak ada 

di rumah 

-  bahwa terdakwa mengancam saksi akan menyakiti saksi dan ibu saksi  

-  bahwa saksi tahu kalau terdakwa bukan ayah kandung saksi ketika saksi 

sudah besar dan pada tahun 2012 ketka saksi tiggal di BTN Dea Permai terdakwa 

menyetubuhinya lagi 

-  bahwa terdakwa terakhit kali menyetubuhi saksi ketika saksi berusia 18 

tahun di rumah di To bulung kec. Bara kota Palopo. 

-  bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sejak mulai TK sampai dengan saksi 

dewasa dan menceritakan kejadian kepada tante saksi yang di Kalimantan bahwa 

terdakwa sering menyetubuhi saksi. 

-  bahwa saksi takut dengan terdakwa. 

Terhadap keterangan saksi, terdakwa terhadap keterangan  saksi terdakwa 

membenarkan sebagian dengan bantahan terdakwa menyetubuhi saksi korban dari 

sejak SMP. 
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3. Saksi Santi Yauri alias mamanya Kezia yang memberikan keterangan 

dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa terdakwa adalah suami kedua saksi dengan membawa anak yaitu 

anak korban sebagai anak tiri terdakwa. 

-  Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2001 dan saksi 

korban masih berusia z1 tahun dan tidak mengetahui kalau terdakwa 

sering menyetubuhi saksi korbam; 

- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi di telpon oleh saksi korban untuk 

datang ke Polres dan di Polres baru saksi di beritahu bahwa terdakwa 

menyetubuhi saksi korban sejak kecil 

- Bahwa saksi memberitahu saksi korban kalau terdakwa menyetubuhi 

saksi korban sejak tahun 2005 ketika saksi korban masih berusia  6 tahun 

dan terakhir kali pada tanggal 3 maret 2018. 

- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa karena tidak ada sikap yang 

mencurigakan  

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa dan anak korban 

- Bahwa saksi pernah mendapati ketika saksi korban masih kecil dan 

dalam keadaan telanjang dan bersembunyi di bawah kolong meja 

sedangkan terdakwa memakai handuk namun saat itu tidak curiga;  

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak keberatan. 

3. Saksi Meyliani Yauri alias Meylani dibawah sumpah/janji pada pokoknya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 
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- Bahwa terdakwa adalah sebagai ipar; 

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 7 maret 2018 setelah saksi 

di beritahu oleh kakak saksi yang di Kalimantan yang di curhati anak 

korban; 

- Bahwa setelah mendengar dari kakak saksi kemudian saksi memanggil 

saksi korban dan  menanyakan apakah betul sering di setubuhi 

terdakwa dan ternyata Anak korban membenarkan;  

- Bahwa saksi korban menyampaikan kalau terdakwa menyetubuhi saksi 

sejak masih TK dan terakhir pada tanggal 3 maret 2018 di rumah saksi 

korban  

- Bahwa kemudian saksi mengantar saksi korban ke kantor Polisi untuk 

melapor tanpa memberitahu kakaknya atau ibu korban terlebih dahulu; 

- Bahwa terdakwa selalu mengancam saksi korban setiap kali 

menyetubuhi Saksi korban; 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar 

dan tidak keberatan;  

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa 

dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de 

charge); 

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Anthon Belo Payung alias 

Anton memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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- bahwa terdakwa menikah dengan ibu saksi  korban sejak tahun 2001 

saat saksi korban berusia satu tahun lebih dan sudah sering kali 

menyetubuhi saksi koban;  

- bahwa pertama kali menyetubuhi korban ketika SMP kelas II saat itu 

terdawa pulang kerja kemudian baring-baring bersama dengan saksi 

korban kemudian saksi korban menyentuh alat kelamin terdakwa 

sehingga terdakwa terangsang dan kemudian terdakwa memegang alat 

kelamin saksi korban kemudian menurunkan celana terdakwa dan 

memasukkan alat kelaminya di dalam kelamin saksi korban sehingga 

terdakwa mengeluarkan sperma; 

- bahwa sejak kemudian tersebut terdakwa sering menyetubuuhi kalau 

istri saksi tidak ada di rumah dengan mengatakan kepada saksi korban 

jangan bilang mamamu. 

- bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban lebih sepuluh kali dan 

terakhir terdakwa menyetubuhi saksi korban pada bulan Februari 2018. 

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan tidak mengajukan 

barang bukti. 

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum 

Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 009/ 

RSU.SWG/RMP. P2/PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dr. Hj.  Rahmy Djamil, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan 

sebagai berikut : 

Keadaan umum  : Sadar, baik 
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Kepala   : Tidak ada kelainan  

Leher    : Tidak ada kelainan  

Badan    : Tidak ada kelainan  

Anggota gerak atas  : Tidak ada kelainan  

Anggota gerak bawah alat kelamin : Robekan lama selaput dara pada posisi 

jam 10-12-02-03-06. 

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh. 

Yang atas Visium tersebut Terdakwa tidak menanggapinya; Menimbang, 

bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hokum sebagai berikut: 

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi saksi korban 

Kezia Belo Payung yang merupakan anak tirinya dengan menikah 

dengan ibu kandung saksi korban tahun 2001 saat Anak korban 

berumur 1 tauhun lebih; 

-  bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi korban ketika saksi 

korban pada tahun 2005 dan saksi korban masi di TK, dimana saat itu 

terdakwa menjemput saksi korban di rumah neneknya dan mau pulang 

ke rumah, kemudian sekitar rumah nenek saksi korban terdakwa 

menarik saksi korban ke dalam semak-semak belukar dan menurunkan 

celana dan rok saksi korban kemudian membaringkan saksi korban di 

semak belukar dan mengatakan kepada saksi korban tidak ji, mau ko 

saya kasi beginiko supaya kau ndk rasakan nanti rasa sakit kalau 

bersuami mako nanti, setelah itu terdakwa memegang alat kelaminya 
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sampai menegang kemudian berusaha memasukan alat kelaminnya 

kedalam alat kelamin saksi korban tapi tidak bisa sehingga terdakwa 

hanya menggosok-gosokan di alat kelamin saksi korban, setelah itu 

terdakwa pulang bersama dengan saksi korban; 

- bahwa selanjutnya sekitar tahun 2010, saksi korban tanggal bersama 

dengan orang tuanya di Wawondula dimana saat itu saksi korban 

menonton tevisi dan ibu saksi korban tidak ada di rumah, lalu terdakwa 

memanggil saksi korban “siniko” untuk masuk ke dalam kamar, 

setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ mauka lagi” 

tetapi saksi korban menolak dan mengatakan “kenapai-kenapai” tetapi 

terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke dalam 

kamar, tetapi saksi korban berusaha untuk lari tapi terdakwa langsung 

mengunci pintu kamar setelah itu menurunkan celana pendek dan 

celana dalam saksi korban tapi saksi korban menahan celananya tap 

terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kasi ka,  kalau tidak saya 

sakiti nanti mama mu atau kau, sehingga saksi korban melepaskan 

tangannya dari celananya, dan terdakwa membuka celana saksi korban 

lalu membaringkan saksi korban di tempat tidur setelah itu 

menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa 

membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya yang 

sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, tapi karena saksi 

korban merasa kesakitan saksi korban mendorong tubuh terdakwa 

sambil mengatakan “kasi keluarki sakit” tapi terdakwa tetap memaksa 
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dengan mendorong pinggulnya sampai alat alat kelamin terdakwa 

masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, sehingga alat kelamin 

masuk di dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-

goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban sampai 

terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban, lalu alat kelamin 

saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban merasakan sakit, 

kemudian terdakwa mengatakan “janganko kasi tahu orang, maluko 

itu,kalau kau kasi tahu orang, saya sakiti mamamu atau kau. 

- Bahwa pada tahun 2012 saat saksi korban bersama ibunya kembali ke 

Palopo dan tanggal di BTN Dea Permai, terdakwa memanggil korban 

masuk ke kamar dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat 

kelamin saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “janganko 

kasi tahu orang, malu ko itu, kalau kau kasi tau orang saya sakiti 

mamamu atau kau yang saya sakiti. 

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban sejak dari TK , terdakwa 

mulai sering menyetubuhi saksi korba kalau ibu saksi korban tidak ada 

di rumah. 

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali 

lebh; 

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban terdakwa selalu 

mengatakan “janganko kasi tau mamamu, saya sakiti itu nanti” 

- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 

3 maret 2018 di rumah terdakwa , diamana terdakwa masuk ke dalam 
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kamar saksi korban kemudian memeluk saksi korban dan 

membaringkan saksi korban di tempat tidur lalu membuka celana lalu 

memasukkan alat kelaminnya di alat kelamin saksi korban sambil 

menggoyang-goyangakan sehingga mengeluarkan sperma, setelah itu 

terdakwa mengatakan “janganko bilang siapa-siapa. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatakan saksi korban 

mengalamin trauma dan ketakutan terhadap terdakwa. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang berulang-ulang mengakibatkan 

saksi korban mengalami luka robek sesuai Visum Et Repertum dari 

Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor 009/ 

RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang di 

buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG, dengan 

hasil pemeriksaan sebagai berikut 

Keadaan umum : Sadar, baik 

Kepala  : Tidak ada kelianan  

Leher   : Tidak ada kelainan 

Badan   : Tidak ada kelainan  

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan 

Anggota gerak bawah alat kelamin : Robekan lama selaput dara pada 

posisi jam 10-12-02-03-06. 

 Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan 

telah melakukan tindakan pidana yang di dakwakan penuntut umum. 



83 

 

 
 

3. Dakwaan Penuntut Umum 

 Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan Undang-undang menurut Ayat 

(1) Pasal 82 serta dakwaan komulatif, yaitu pertama primair pasal 81 Ayat (3) UU 

nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak menjadi Undang-Undang subsidiair pasal 81 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 

2016 tentang penetapan perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi 

Undang-Undang atau kedua pasal 46 UU nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Tuntutan Penuntut Umum  

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Anton Belo Payung alias Anton, telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana "pencabulan terhadap anak harus diproses sesuai Undang-undang 

menurut Ayat (1) Pasal 82 Undang-Undang tersebut, 

pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit lima 

tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar 

perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang 

atau kedua pasal 46 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Belo Payung alias 

Anton, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda 

sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan 

apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, 

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani,  

dengan perintah  terdakwa tetap ditahan ; 

c. Menetapkan barang bukti berupa: 

-  3 (tiga) orang saksi, yaitu anak korban Kezia Belo Payung alias Kezia, 

Santi Yauri alias Mamanya Kezia serta saksi Meyliani Yauri alias Melani. 

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, 

nomor 009/ RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 

yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG, 

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 

Keadaan umum : Sadar, baik 

Kepala  : Tidak ada kelianan  

Leher   : Tidak ada kelainan 

Badan   : Tidak ada kelainan  

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan 

Anggota gerak bawah alat kelamin : Robekan lama selaput dara pada 

posisi jam 10-12-02-03-06. 

d. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, 

supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 

(dua ribu rupiah); 
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e. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 

- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi korban ketika saksi 

korban pada tahun 2005 dan saksi korban masih di TK, dimana saat itu 

terdakwa menjemput saksi korban di rumah neneknya dan mau pulang 

ke rumah, kemudian sekitar rumah nenek saksi korban terdakwa 

menarik saksi korban ke dalam semak-semak belukar dan menurunkan 

celana dan rok saksi korban kemudian membaringkan saksi korban di 

semak belukar dan mengatakan kepada saksi korban “ tidak ji mauko 

saya kasi beginiko supaya kau tidak rasakan nanti rasa sakit kalo 

bersuami mako nanti. Setelah itu terdakwah memegang alat 

kelaminnya sampai menegang kemudian berusaha memasukkan alat 

kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, tapi tidak bisa 

sehingga terdakwa hanya menggosok-gosokkan di alat kelamin saksi 

korban, setelah itu terdakwa pulang bersama dengan saksi korban. 

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2010 saksi korban tingal bersama 

dengan orang tuanya di Wawondula  dimana saat itu saksi korban 

menonton televise dan ibu saksi korban tidak ada di rumah, lalu 

terdakwa memanggil saksi korban “siniko” untuk masuk ke dalam 

kamar, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mauka 

lagi” tapi saksi korban menolak dan mengatakan “kenapai, kenapai.” 

Tapi terdakwa menaraik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke 

dalam kamar, tapi saksi korban berusaha untuk lari tapi terdakwa 
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langsung mengunci pintu kamar setelah itu menurunkan celana pendek 

dan celana dalam saksi korban, tapi saksi korban menahan celananya 

tapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kasi ka, kalau tidak 

saya sakiti nanti mamamu atau kau”, sehingga saksi korban 

melepaskan tangannya dan celananya dan terdakwa membuka celana 

saksi korban lalu membaringkan saksi korban di tempat tidur setelah 

itu menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian 

terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukkan alat 

kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, 

tapi karena saksi korban merasakan kesakitan saksi korban mendorong 

tubuh terdakwa sambil mengatakan “kasi keluar sakit” tapi terdakwa 

tetap memaksa saksi korban, lalu alat kelamin saksi korban 

mengeluarkan darah dan saksi korban merasakan sakit, kemudian 

terdakwa mengatakan “janganko kasi tahu orang, maluko itu, kalau 

kau kasi tahu orang, saya sakiti mamamu atau kau”. 

- Bahwa pada tahun 2012 saat saksi korban bersama ibunya kembali ke 

Palopo dan tanggal di BTN Dea Permai, terdakwa memanggil saksi 

korban masuk ke kamar dan memasukkan alat kelaminnya di dalam 

alat kelamin saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban 

“janganko kasi tahu orang, maluko itu, kalau kau kasi tahu orang, 

saya sakiti mamamu atau kau”. 
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- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban sejak dari TK, terdakwa 

mulai sering menyetubuhi saksi korban kalau ibu saksi korban tidak 

ada di rumah. 

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) 

kalai lebih. 

- Bahwa setiap kali menyetubuhi saksi korban terdakwa selalu 

mengatakan “jangan kasi tahu mamamu, saya sakiti itu nanti”. 

-  Bahwa terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 

3 Maret 2018 di rumah terdakwa, dimana terdakwa masuk ke dalam 

kamar saksi korban kemudian memeluk saksi korban dan 

membaringkan saksi korban di tempat tidur lalu membuka celana dan 

memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban 

sambil menggoyang-goyangkan sehingga mengeluarkan sperma, 

setelah itu terdakwa mengatakan “janganko bilang siapa-siapa”. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang berulang-ulang mengakibatkan 

saksi korban mengalami rasa trauma dan ketakutan terhadap terdakwa. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang berulang-ulang mengakibatkan 

saksi korban mengalami luka robek sesuai Visum Et Repertum dari 

Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor 009/ 

RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang di 

buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG, dengan 

hasil pemeriksaan sebagai berikut 

Keadaan umum : Sadar, baik 
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Kepala  : Tidak ada kelianan  

Leher   : Tidak ada kelainan 

Badan   : Tidak ada kelainan  

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan 

Anggota gerak bawah alat kelamin : Robekan lama selaput dara pada 

posisi jam 10-12-02-03-06. 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melanggar  pasal 81 Ayat (3) UU nomor 

17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi 

Undang-Undang subsidiair pasal 81 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 2016 tentang 

penetapan perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang atau 

kedua pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Unsur ”Setiap Orang” 

Menimbang bahwa yang dimaksud ”Setiap Orang” adalah setiap orang 

selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung 

jawab menurut hukum; 

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur ”setiap orang” menunjuk 

kepada subyek hukum pelaku delik dalam suarat dakwaan, karena itu perlu 

dicocokkan apakah pelaku delik dalam suart dakwaan, sama dengan yang 
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dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; 

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa 

Anthon Belo Payung alias Anton, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan 

di awal persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat 

dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya; 

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa 

terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan 

yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan 

bertanggungjawab pada diri terdakwa; 

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan 

pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan 

hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi 

dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan 

perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya; 

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;  

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan merupakan unsur yang 
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bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara 

yuridis unsur ini dianggap telah terbukti; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian 

pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, bahwa berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 562/K/PID/1994 tanggal 28 

September 1994, unsure delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus 

ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) 

melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana 

paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban 

menjadi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya yang akhirnya korban 

menurut saja kemauan sipemaksa tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 UU No.35 tahun 

2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 

dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

(menurut UU RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1). 

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan 

antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk 
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mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan 

perempuan sehingga mengeluarkan air mani. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan, pada tahun 2005 ketika anak korban berumur 5 tahun saat pulang 

dari sekolah TK, terdakwa menjemputnya di rumah neneknya kemudian 

membawanya ke semak-semak dekat rumah nenek saksi korban lalu membuka 

paksa rok dan celana anak korban. 

Menimbang, bahwa anak korban menolak, dengan terdakwa 

mengatakan “tidak ji, mau ko saya kasi begini ko supaya kau tidak rasakan nanti 

sakit kalau bersuami nanti” sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa, 

lalu meremas alat kelaminya sampai menegang kemudian menggesek-gesekan ke 

alat kelamin saksi korban sambil berusaha memasukkan ke dalam kelamin anak 

korban, setelah itu terdakwa memakaikan celana dan rok saksi koban dan 

mengatakan kepada saksi korban “jangan ko kasi tau mamamu atau orang lain 

karena nanti saya sakiti ko itu”. 

Menimbang, bahwa dengan kejadian pertama tersebut, terdakwa sering 

mengulangi perbuatannya kepada saksi korban kalau saksi Santi Yauri, istrinya 

yang merupakan ibu anak korban sedang tidak ada di rumah. 

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2010, ketika saksi korban berada di 

Wawondula, ketika anak korban menonton televisi dan ibu saksi korban tidak ada 

di rumah terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “mau ka lagi”, tapi 

anak korban menolak dengan mengatakan “kenapai” tapi terdakwa menarik 

tangan anak korban untuk masuk ke kamar, lalu terdakwa mengunci pintu kamar 
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dan membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sambil 

membaringkan anak korban lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya 

yang sudah menegang ke kelamin anak korban sambil menggoyangkan sampai 

mengeluarkan spermanya. 

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk 

tidak bilang pada orang lain apalagi ibunya. 

Menimbang, bahwa selanjutnya tahun 2012, saat anak korban kembali 

ke BTN Dea Permai, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban saat ibunya 

(istrinya) tidak ada di rumah, dengan mengancam akan menyakiti ibunya kalau 

sampai orang lain tahu. 

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka celana anak korban 

dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban terakhir kali 

terdakwa menyetubuhi anak korban pada bulan maret 2018, saat ibu anak korban 

(istrinya) tidak ada di rumah. 

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa masuk kamar anak korban dan 

membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat 

kelamin saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan mengatakan “jangan kasi 

tau mamamu nanti saya sakiti”. 

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban 

luka sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit umum Sawerigading 

Palopo, Nomor: 009/ RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 

2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG dengan 

hasil pemeriksaan sebagai berikut… 
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Keadaan umum  : sadar, baik 

Kepala   : tidak ada kelainan  

Leher     : Tidak ada kelainan  

Badan    : Tidak ada kelainan 

Anggota gerak atas           : Tidak ada kelainan 

Anggota gerak bawa alat kelamin : Robekan lama selaput dara pada 

posisi ja, 10-12-02-03-06 

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta di atas, Majelis Hakim sampai pada 

kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini menurut 

hukum. 

Ada 3 Unsur “dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang 

Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau 

Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara BersamapSama” 

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 4 UU Nomor 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang 

dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 

atau ayah dan/atau ibu angkat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 UU No. 35 tahun 

2014 tetang peruhan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,yang 

dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 



94 

 

 
 

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hokum yang terungkap di 

persidangan terdakwa merupakan ayah tiri saksi korban, dimana ibu saksi korban 

yang bernama santai yauri alias mamanya keiza menika dengan terdakwa tahun 

2001 dimana ketika itu saksi korban masi berusia 1 tahun. 

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis 

Hakim sampai pada kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum 

pada diri terdakwa. 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (3) UU 

Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan 

pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama, Primair. 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama, Primair telah terpenuhi, 

maka dakwaan subsider dan selebihnya tidak akan mempertimbangkan lagi. 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. 

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa 

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan 

penahanan yang telah di jalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan. 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan 

terbukti juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga 
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harus dijatuhi pidana dan denda tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam 

amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan alasan untuk 

mengubah atau mengalihkan penahanannya, maka perlu di perintahkan agar 

terdakwa tetap di tahan. 

3. Analisis Penyusun 

Berdasarakan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palopo  Nomor 

196/Pid.Sus/2018/PN.Plp, surat dakwaan yang telah diuraikan oleh Penuntut 

Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo telah sesuai sebagaimana 

didakwakan pada dakwaan primair  yakni terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) 

UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak menjadi Undang-Undang subsidiair pasal 81 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 

2016 tentang penetapan perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi 

Undang-Undang atau kedua pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Inti Delik atau unsur-unsur Tindak Pidana tentang Perlindungan Anak serta  

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan seseorang 

mengalami rasa trauma dan sakit sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang;    

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;  
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3. Unsur dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 

aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 

dari satu orang secara bersama-sama;
70

 

Terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

mengakibatkan seseorang mengalami sakit dan luka berat, adalah peran dari 

Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana, sebagaimana yang tercantun 

dalam tuntutan Penuntut Umum. 

Unsur tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami 

trauma dan luka robek pada selaput dara juga terbukti tidak lepas dari pembuktian 

yang dilakukan berdasarkan pada alat bukti seperti keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, dan alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam visum Et 

Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, Nomor: 009/ 

RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang dibuat dan di 

tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp.OG. 

Selain alat bukti tersebut, biasanya Jaksa di persidangan akan 

menghadirkan alat bukti, seperti: 3 (tiga) orang saksi, yaitu anak korban Kezia 

Belo Payung alias Kezia, Santi Yauri alias Mamanya Kezia serta saksi Meyliani 

Yauri alias Melani. Kelemahan saksi kedua dan ketiga ini karena ia tidak melihat 

langsung kejadiannya, hanya diberitahu oleh saksi ketiga yang merupakan tante 

saksi korban, dan saksi ketiga ini yang melaporkan ke Polisi dan kepada saksi 
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kedua yaitu ibu kandung saksi korban. Sebenarnya saksi kunci yang mengalami 

kejadiaan ini adalah Kezia, namun takut diancam dan dibunuh. 

Olehnya itu, berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
71

 

Dengan demikian, penyusun/peneliti berpendapat bahwa sanksi tindak 

pidana terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton telah tepat dan pantas, 

namun masih belum berat yaitu 15 (lima belas) tahun, seharusnya 20 (dua puluh), 

supaya menjadikan efek jerah kepada siapa saja, khususnya bagi para suami 

sebagai pelindung anak, apalagi anak yang sudah tidak ada bapaknya.  

C. Putusan Hakim Dalam Menetapkan Pembuktian Terhadap Pelaku 

Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Incest) di Pengadilan 

Negeri Palopo 

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutuskan/menetapkan perkara tindak pidana  pelaku hubungan seksual dalam 

lingkungan keluarga (Incest) di Pengadilan Negeri Palopo yang dilakukan 

terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton terhadap korban atau saksi Kezia Belo 

Payung yang merupakan anak tiri terdakwa sebagai berikut: 

 

 

                                              
71

 Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, (Makassar: 

Alauddin Universitu Press, 2013), h. 134 



98 

 

 
 

1. Pertimbangan Hukum 

Pengadilan  Negeri Palopo  yang  mengadili perkara pidana dengan 

acara pemeriksaan  biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara terdakwa: 

Nama                         :   Nama    :   Anthon Belo Payung Alias Anton 

2.  Tempat Lahir    : Ujung Pandang  

3.  Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 23 September 1979 

4.  Jenis Kelamin   :  Laki-laki; 

5.  Kebangsaan      :  Indonesia; 

Tempat tinggal            :   To Bolung/Rw 001/003 Kel. To‟Bulung   

Kec. Bara Kota Palopo 

 Agama                        :    Kristen Protestan 

 Pekerjaan                    :   Tidak ada 

Terdakwa di tahan dalam tahanan oleh :  

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 

2018; 

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2018 

sampai dengan tanggal 10 Mei 2018; 

3. Penuntut Umum, sejak  tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 

2018; 

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 

tanggal   12 Juni 2018.   
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5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan 

Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal  11 Agustus 

2018; 

 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H. 

dkk. Advokat. 

Setelah membaca: 

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 

196/Pid.Sus/2018/Plp; tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan 

Majelis Hakim; 

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/Plp; tanggal 14 

Mei 2018 tentang hari sidang; 

- Berkas perkara dan suart-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa serta memperhatikan 

bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 

Umum No. Reg. Perkara : PDM-73/Ep.3/Palopo/05/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana ”Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan 

keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang 

menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara 
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bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 

tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

menjadi Undang-undang. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton 

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

terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan, dan membayar denda 

sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dan apabilah denda tidak 

di bayar maka di ganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. 

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masig-

masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).... 

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 196/Pid.Sus/2018/Plp; 

tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; 

-   Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/Plp; tanggal 14 Mei 

2018 tentang hari siding; 

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 

1.  Menyatakan terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton, Melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, 

wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 
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pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, 

atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana 

diatur dalam pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang 

penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-

undang. 

2.     Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton 

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

terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan, dan membayar 

denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dan apabilah 

denda tidak di bayar maka di ganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. 

     3.   Menetapkan barang bukti berupa: 

-  3 (tiga) orang saksi, yaitu anak korban Kezia Belo Payung alias Kezia, Santi 

Yauri alias Mamanya Kezia serta saksi Meyliani Yauri alias Melani. 

  - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor 

009/ RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang di 

buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG 

4.   Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, 

supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 

(dua ribu rupiah). 

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mempelajari 

secara saksama surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa 

sampailah sekarang Majlis Hakim ada pembahasan apakah terdakwah terbukti 
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secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan pidana Pnuntut Umum atau 

harus dibebaskan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada pokoknya, antara lain: 

Menimbang, bahwa terdakwa  diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa ia terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton, pada hari dan 

tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di To‟bulung 

Kecamatan Bara Kota Palopo di atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 

2005 sampai dengan tahun 2017, bertempat di BTN Dea Permai dan di 

To‟bulung Kecamatan Bara Kota Palopo di atau  setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Palopo yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu pemaksaan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yaitu 

anak tiri yang mengakibatkan trauma dan ada luka robekan pada selaput 

dara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:  

- bahwa terdakwa adalah bapak tiri anak korban dan tinggal bersama 

di BTN Dea Permai, kemudian tahun 2005 Anak Korban pindah ke BTN 

Pebabri, setelah itu pindah ke Wawondula, setelah itu tahun 2012 kembali 

ke BTN Dea Permai dan sekitar bulan April 2017 saksi bersama orang tua 

pindah ke To‟bulung Kelurahan To‟ Bulung kota Palopo,  
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 - bahwa sekitar tahun 2005 awalnya terdakwa menjemput dan 

mengantar saksi ke rumah nenek saksi, sore harinya menjemput saksi 

pulang ke rumah, tapi Terdakwa membawanya ke semak-semak dengan 

menarik tangan saksi dan menurunkan rok dan celana dalam dan meremas 

dan memasukkan penisnya, tapi tidak bisa sehingga hanya menggosok-

gosokkan setelah itu Anak Korban dan terdakwa pulang;  

 - bahwa di lain waktu terdakwa berhasil menyetubuhi saksi saat 

ibunya pergi ke pasar dan saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut 

karena takut, karena terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan 

“janganko kasi tahu orang, nanti maluko kalo kau kasi tahu orang, saya 

sakiti nanti mamamu atau kau” 

 -  bahwa ketika saksi tinggal di Wawondula tahun 2010, terdakwa 

pernah memanggil saksi masuk kamar dan membaringkan di tempat tidur 

dan mengatakan “mau ka lagi” setelah itu terdakwa menurunkan celana 

saksi dan menggosok-gosokan alat kelaminnya dan memasukkan di alat 

kelamin saksi dan kemudian menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan 

spermanya di perut saksi dan saat itu saksi mengeluarkan darah dan 

merasakan sakit di alat kelaminnya.  

-  bahwa terdakwa sering kali menyetubuhi saksi kalau ibu saksi 

tidak ada di rumah 

    -  bahwa terdakwa mengancam saksi akan menyakiti saksi dan ibu 

saksi  
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 -  bahwa saksi tahu kalau terdakwa bukan anak kandung saksi ketika 

saksi sudah besar  dan pada tahun 2012 ketka saksi tiggal di BTN 

Dea Permai terdakwa menyetubuhinya lagi 

 -  bahwa terakhir kali menyetubuhi saksi ketika saksi berusia 18 

tahun di rumah di To‟ bulung kec. Bara kota Palopo. 

 -  bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sejak mulai TK sampai dengan 

saksi dewasa dan menceritakan kejadian kepada tante saksi yang di 

Kalimantan bahwa terdakwa sering menyetubuhi saksi.  

 -  bahwa saksi takut dengan terdakwa. 

-  Bahwa akibat  perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 

korban Kezia mengalami selaput daranya robek menurut Visum Et 

Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor 009/ 

RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang di buat 

dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG 

Menimbang, fakta hukum di atas, menunjukkan adanya hubungan 

sebab akibat antara perbuatan terdakwa Anthon Belo Payung Alias Anton 

telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi.  

Menimbang, dengan terpenuhinya semua bagian inti delik atau unsur 

tindak pidana pada dakwaan primair, maka terdakwa telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan primair yang 

kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ini.  
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Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap 

adanya alasan penghapusan pertanggungjawaban terdakwa dalam 

melakukan perbuatannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, 

maka terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggung 

jawab, karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut.  

Menimbang, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, maka 

terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang 

lamanya akan disebutkan pada amar putusan. 

Menimbang, karena terdakwa telah ditangkap serta ditahan dan 

majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa 

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka masa 

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Menimbang, karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah 

tahanan Negara dan majelis hakim tidak menemukan alasan yang cukup 

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan petimbangan terdakwa 

berpotensi melarikan diri serta berpotensi mengulangi melakukan perbuatan 

tindak pidana, maka terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis 

penahanan rumah tahanan Negara. 

Menimbang, tentang alat bukti yang terdiri dari :  

-  3 (tiga) orang saksi, yaitu anak korban Kezia Belo Payung alias Kezia, Santi 

Yauri alias Mamanya Kezia serta saksi Meyliani Yauri alias Melani. 
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  - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor 

009/ RSU.SWG/RMP. P2 PLP/III/01/2018, tanggal 09 maret 2018 yang di 

buat dan di tanda tangani oleh dr. Hj. Rahmy Djamil, Sp. OG 

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan. 

Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa 

majelis hakim berpendapat sebagai berikut:  

Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, 

bukan hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak 

pidana, tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi 

perbuatannya serta sebagai sarana untuk mencegah supaya masyarakat atau 

keluarga takut dan tidak semena-mena melakukan perbuatan yang keji 

dalam lingkup rumah tangga. 

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim 

sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana 

yang berat, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang 

dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Menurut 

pendapat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut 

umum terlalu berat dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut berdasarkan 

pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana.  

Adapun hal-hal yang memberatkan : 

Keadaan yang memberatkan : 
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- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma 

menjadi malu baik di lingkungan keluraga dan masyarakat pada 

umumya. 

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat  

- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali 

-  Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai susila dan agama 

yang berkembang di masyarakat. 

Keadaan yang meringankan :  

- Terdakwa belum pernah di hokum 

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya 

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.  

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, menurut majelis hakim 

pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta 

cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa. 

2. Amar Putusan 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 

dan yang meringankan terdakwa. 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan yang melekat pada diri terdakwa tersebut di 

atas, putusan yang dijatuhkan telah diupayakan mencerminkan keadilan 
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baik bagi korban, keluarga korban, terdakwa dan masyarakat pada 

umumnya. 

Memperhatikan, pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang 

penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-

undang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tetang hukum acara pidana 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

MENGADILI: 

1. Menyatakan terdakwa Anton Belo Payung alias Anton telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana “Melakukan 

Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan 

Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Wali, Orang-

Orang Yang Mempunuai Hubungan Keluarga” Sebagaimana dakwaan 

Alternatif Pertama Primair; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Belo Payung alias Anton 

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabilah tidak 

dibayar maka di ganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh 

terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan  

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya pekara sejumlah 

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).  
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Palopo, pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami, Heri 

Kusmato, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja S.H., Mahir 

Sikki Z.A., S.H. Masing-masing  sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dengan 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan 

didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rida S.H., Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., 

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan terdakwa di dampingi  

penasihat hukumnya. 

2. Analisis Peneliti/Penyusun 

Putusan  Hakim Pengadilan Negeri Palopo, terhadap Anton Belo Payung 

alias Anton  pelaku tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak terhadap anak tirinya Kezia yang diputuskan pada hari Rabu, 

tanggal 1 Agustus 2018 yang nomor putusannya  196/Pid.Sus/2018/PN.Palopo 

Tanggal 1 Agustus 2018, patut  dihargai dan perlu mendapat apresiasi dari seluruh 

pihak.   

Dalam tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa Anton Belo 

Payung alias Anton  yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak terhadap anak 

tirinya Kezia, menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama  15 (lima 

belas) tahun denda Rp.60.000.000.,  dikurang selama terdakwa dalam masa 

tahanan, sama dengan putusan pengadilan.  
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Menurut Arief Winarso, SH. bahwa sanksi pidana yang diberikan 

kepada terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton dengan menggunakan 

pasal pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 

No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang adalah 

sudah tepat.
72

 Menurut peneliti, putusan hakim ini belum berat, seharusnya 

20 (dua puluh) tahun. Disayangkan terdakwa melakukan tindakan tidak 

senono ini (pencabulan berupa menyetubuhi) diperlakukan kepada anak 

tirinya berualang-ulang kali sejak anak berusia 6 tahun hingga umur 18 

tahun. Seharusnya terdakwalah yang patut untuk melindungi anak tirinya 

dari perbuatan keji, akibatnya selain anak korban dari aspek fisik, juga yang 

paling berat adalah gangguan mental anak berupa trauma yang 

berkepanjangan, malu bergaul baik di lingkungan keluarga maupun di 

lingkungan sekelilingnya.  

Selanjutnya, dari aspek lain bahwa sanksi  pidana yang dijatuhkan 

kepada terpidana Anthon Belo Payung alias Anton, sudah pantas dengan 

berbagai pertimbangan yang meringankan terdakwa, di antaranya; terdakwa 

selalu berperilaku sopan dan tidak berbelit -belit selama proses persidangan, 

terdakwa mengakui kesalahannya, serta sebelumnya belum pernah dijatuh i 

pidana, sehingga hukuman yang diberikan/diputuskan hakim cukup untuk 

menimbulkan efek jera dan adanya rasa takut bagi terpidana untuk 

mengulangi perbuatannya. 
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 Arief Winarso, SH (46 Thn), Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, Wawancara 

tanggal 31 Agustus 2020 di Palopo 
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Kebanyakan terdakwa tindak kekerasan, khususnya kekerasan fisik 

dalam rumah tangga tidak/kurang memiliki efek jera. Olehnya itu perlu 

dibuatkan pidana yang lebih membuat seseorang merasakan efek jera dari 

pelanggaran pidananya, seperti sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 

seseorang sesuai dengan hukum Islam, yaitu dirajam hingga mati, namun 

sangat disayangkan mayoritas umat Islam kurang peduli kepada hukum 

Allah swt., dan seyogianya gagasan ini muncul dari kalangan praktisi 

hukum yang berada di lingkungan pengkajian ilmu hukum Islam. 

Pandangan ini relevan dengan pendapat Secena bahwa:  

Supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan 

kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusi yang 

sangat kejam dan dilakukan di depan umum, agar setiap orang 

mengetahuinya.
73

 

Kasus Anthon Belo Payung alias Anton adalah kasus perbuatan 

incest adalah perbuatan zina, yaitu melakukan hubungan yang tidak diikat 

tali perkawinan atau tidak diperbolehkan menikahi muhrim. Karena 

perbuatan ini yaitu melakukan persebadanan antara ayah dan anak, atau 

antara ibu dengan anak, atau antara saudara kandung, a tau kepada anak tiri 

dan sebagainya, dan biasanya dilakukan dengan paksa atau pemerkosaan. 

Allah swt. Sangat mengutuk dan melarang melakukan zina apalagi kalau 
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Lihat dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 

h. 156  
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ada hubungan darah dan seharusnya menurut hokum Islam harus dirajam 

sampai meninggal. Hal tersebut disebutkan dalam QS. Al-Isra‟ (17 : 32) : 

  

 

Terjemahnya: 

 Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu   jalan yang buruk.
74

 

Ayat di atas menggunakan kata “jangan mendekati” maksudnya jangan 

melakukan perbuatan zina, apalagi kalau yang diperlakukan adalah hubungan 

sedarah ataukah orang tua kepada anak yang seharusnya ia harus melindungi 

keluarganya dari siksaan api neraka, sebagaima diutarakan dalam QS at-Tahrim 

(66 : 6) 

  

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
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 Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya  (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h.  

388 
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terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
75

 

Skrepsi ini, mengkaji dari aspek yuridis tentang putusan Pengadilan 

Negeri Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 

terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya” 

 

 

 

 

 

 

                                              
75 Kementerian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya , h. 820.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penyusun 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

1. Pembuktian tindak pidana terhadap  keputusan Hakim mengenai  

hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (incest) (Studi kasus di 

Pengadilan Negeri Palopo) terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton 

yang mengakibatkan anak tirinya Kezia Belo Payung alia Kezia 

mengalami gangguan psikis yang berkepanjangan yaitu trauma serta 

merasa sakit dan terancam, dalam putusan perkara nomor  

196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp, akurat dan sudah sesuai koridor hukum dan 

pasal yang dikenakan yaitu pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 

tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi 

undang-undang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum 

acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain sudah sangat tepat. 

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 

196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp berdasarkan fakta dalam persidangan yang 

timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan 

Penuntut Umum sebelum hakim  menjatuhkan pidana, terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
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terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 

(3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang mengakibatkan 

trauma dan sakit pada dakwaan primair oleh penuntut umum. Olehnya 

itu Majelsi Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dari 

Penuntut Umum dan beberapa pertimbangan, baik yang memberatkan 

maupun yang meringankan terdakwa, maka dengan penuh keyakinan 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana pejara kepada terdakwa Anthon 

Belo Payung alias Anton selama 15 (lima belas) tahun penjara dan 

denda sebesar Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) potong 

tahanan. 

B. Saran/Implikasi Penelitian 

1. Agar perlindungan anak dalam lingkungan keluarga serta menghindari 

kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap biasa oleh keluarga, 

maka sanksi hukum bagi setiap pelaku tindak pidana kekerasan diberi 

hukuman yang berat agar bisa menimbulkan aspek jera. 

2. Dalam pertimbangan hukum bagi pelanggar pidana melakukan 

hubungan seksual yang tidak berperikemanusiaan dalam rumah tangga 

serta melakukan pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim 

jangan hanya melihat aspek fisik saja, tetapi lebih kepada aspek 

psikisnya.
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