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ABSTRAK 
Pencabulan adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) BAB II  Pasal 289-296. Sejak 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana pencabulan telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejak 

diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat 

dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Pencabulan kepada anak oleh anak dapat dijerat dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban 

pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun  tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka 

melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat 2 UU SPPPA. Bagi anak 

yang telah berusia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun apbila melakukan pencabulan maka dapat dikenakan sanksi 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 atau tindakan yang diatur dalam Pasal 82 UU SPPA. Diversi tidak dapat 

diterapkan pada kasus ini dengan usia anak sebagaimana tersebut di atas karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA khususnya tentang batas maksimum ancaman pidana yang dapat memperoleh diversi 

tidak terpenuhi. 

 

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, pencabulan, anak 

 

I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin 

mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga 

anak adalah pencabulan. Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban anak 

adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui 

handphone atau internet karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak positif karena 

semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif 

apabila disalahgunakan. Pada Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

Menkominfo Tifatul Sambiring menyatakan telah memblokir 1 juta situs porno dari jumlahnya yang 

lebih dari 3 milyar (http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/30/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan/).  

Situs porno tidak mengenal istilah mati sebab diblokir satu, esoknya muncul kembali dengan berganti 

nama namun kontent sama ataupun memang situs baru. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan adanya kenaikan angka kejahatan 

seksual yakni pada tahun 2012 ada 1637 kasus, tahun  2013 ada 2070 kasus dan tahun 2014 sampai 

dengan bulan September ada 2626 kasus, sekitar 237 kasusnya dilakukan oleh anak di bawah umur. 

(http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/30/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan/). Salah satu kasus 

kejahatan seksual dengan pelaku dan korban anak baru saja terjadi pada tanggal 1 Juli 2015 di dekat 

Lapangan Golf Jagorawi Cimpaen, Tapos,Depok dimana anak perempuan berusia 7 tahun yang 

duduk di bangku kelas I Sekolah Dasar (SD) menjadi korban pencabulan  oleh tiga teman bermainnya 
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yang duduk dibangku kelas III dan kelas V SD serta seorang teman yang belum sekolah   

(http://metro.tempo.co/read/news/2015/07/31/064687975/menyedihkan-anak-anak-menjadi-pelaku-

pelecehan-seksual-di-depok). 

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 

tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban 

pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara 

tegas diatur dalam UU SPPPA, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan pencabulan. Sampai 

dengan 24 Februari 2014 jumlah anak di Indonesia yang berusia di bawah usia 18 tahun  berjumlah 

33,9 % dari 245 juta (sekitar 82 juta jiwa), yang berada dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dan 

Lembaga Pemasyarakatan (LP) berjumlah 6.273 orang tidak termasuk yang ditahan di Kantor Polisi 

(Harkristuti Harkrisnowo, Makalah, 23-27 Februari 2014).  

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana 

pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pencabulan kepada anak berdasarkan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ? 

III. TINJAUAN PUSTAKA 

Pertanggungjawaban pidana menurut Simons adalah sebagai keadaan psikis, sehingga 

penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (Eddy 

O.S.Hiariej,2014,Hlm.122). Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar 

dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (culpabilitas). Pertanggungjawaban pidana juga 

dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. 

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak belakangan ini adalah 

pencabulan. Menurut R.Soesilo yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi 

kelamin, missal, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan 

juga masuk dalam pengertian ini) (R.Soesilo,1996, Hlm. 212). 

Pencabulan adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II  Pasal 289-296. Sejak 17 Oktober 2014 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana 

pencabulan telah dirubah dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
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perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu 

pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dlam KUHP, namun lebih 

khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini sejalan 

dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 

tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP). 

Pencabulan kepada anak dijerat dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang diuraikan sebagai berikut : 

Pasal 76D 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

 

Bagi yang melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 

2014 Pasal 81 yakni : 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang 

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak  

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, 

Wali, 

pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Pasal 76E 

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

 

Bagi yang melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 

2014 Pasal 82 yakni : 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
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2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, 

Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah 

mencapai 14 tahun.  Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan 

tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan( Pasal 69 ayat 2 UUSPPA). Hal ini 

sejalan dengan istilah double track sistem dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang 

melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan.  

Jenis sanksi pidana dalam UUSPPA diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : 

a. pidana peringatan; 

b. pidana dengan syarat ( pembinaan di luar lembaga,  pelayanan masyarakat  atau pengawasan) 

c. pelatihan kerja;  

d. pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara. 

Pidana tambahan terdiri atas: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau  

b. pemenuhan kewajiban adat. 

 

Pasal 81 ayat 2 UU SPPA menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak 

paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masih 

dalam pasal yang sama di ayat keenam ditegaskan bahwa  jika tindak pidana yang dilakukan Anak 

merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat 1 meliputi : 

a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b. penyerahan kepada seseorang; 

c. perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. perawatan di LPKS; 

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; 

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g. perbaikan akibat tindak pidana. 

UU SPPA  berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversi dalam menangani 

anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak 
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anak Indonesia sebagaiamana terdapat dalam UUD1945, Konvensi hak Anak, UU HAM dan UU 

Perlindungan Anak (M.Nasir Jamil, 2013, xi). 

Diversi berdasarkan UU SPPA dalam Pasal 1 ayat 7 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Diversi adalah salah satu cara 

untuk mendapatkan keadilan di luar pengadilan, maka tepatlah teori yang dikatakan Marc Galanter 

tentang “justice in many rooms”, keadilan itu tidak saja dapat diperoleh di pengadilan, tetapi dapat 

juga diperoleh justru di luar pengadilan. Dikatakan oleh Marc Galanter adalah merupakan sesuatu 

yang mengganggu untuk menyimpulkan, bahwa membicarakan akses ke keadilan semata-mata 

mengharuskan rakyat membawa persoalannya ke pengadilan. Ini adalah terlalu sempit; pengadilan 

harus diperluas sehingga mencakup sejumlah variasi badan-badan yang juga melakukan penyelesaian 

masalah (Satjipto Rahardjo, 2009, hal. 30-31). 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan adalah data 

sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis 

yakni, dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada 

kaitannya dengan masalah ini, serta pendapat para sarjana (doktrin). Data sekunder di bidang hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa berbagai macam referensi, yaitu buku-buku perpustakaan, 

artikel/makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.  

Bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian dibahas, dipaparkan, disistematisasi 

kemudian dianalisa secara kualitatif  yakni dengan menarik kesimpulan atas keseluruhan data yang 

diperoleh, sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak 

menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini pelaku pencabulan kepada anak 

dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs 

porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone 

(HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet. Handphone sudah lagi bukan menjadi barang 

mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut. Kontrol yang kurang 

dari orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP  oleh anak-anak menyebabkan mereka 

menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar ataupun adegan-adegan 
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porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan 

jenis yang kita kenal dengan istilah pencabulan. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Sigmund Freud 

bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan 

individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh 

masyarakat setempat (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Hlm.9). Menurut psikolog Vitriani Sumarlis, 

anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya karena 

mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilihat, selain itu pornografi seperti narkoba yang 

menimbulkan kecanduan bagi para penikmatnya, tidak terkecuali bagi anak-anak (Nurul Chomaria, 

2014, Hlm.38).. 

Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi 

hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada 

anak maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014 tentang perlindungan anak. 

Pasal-pasal yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan 

E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Bagi yang 

melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun 

dan denda maksimal 5 Milyar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 UU. Pasal 76 E, mengatur bahwa 

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membuat anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Bagi pelanggarnya ancaman pidananya sama dengan 

melanggar Pasal 76 D yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 

maksimal 5 Milyar. hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1. namun apabila pelanggaran terhadap pasal 

76 D ini dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka 

sanksi pidanananya ditambah 1/3. hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat 2.  

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku 

pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga 

anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 

dewasa.  Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku 

pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak 

melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan 

ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi 

tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali; 

penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban 

mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
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pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan apabila 

pelaku pencabulan adalah anak yang belum berusia 12 tahun maka terhadapnya tidak dapat dikenai 

pertanggungjawaban  (pasal 1 ayat 3). 

Pasal 71 ayat 3 UU SPPA memuat ketentuan apabila dalam hukum materiil diancam pidana 

kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, pidana 

pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia 

anak dengan lama maksimum satu tahun dan minimum tiga bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 78 UU SPPA. Terhadap tindak pidana pencabulan dalam UU No.35 Tahun 2014 pelaku dijerat 

dengan ancamam pidana secara komulatif yakni penjara dan denda (Pasal 76 D dan E). Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU SPPA maka apabila pelaku pencabulan adalah anak maka pidana denda 

diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaiman terurai di atas. 

Dalam UU SPPA dikenal adanya diversi. Diversi berdasarkan UU SPPA dalam Pasal 1 ayat 

7 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar pidana. Tujuan diversi sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU SPPA adalah untuk : 

a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,  

b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,  

c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,  

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan  

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.  

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di 

Pengadilan Negeri. Bahkan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak 

melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 96 UU SPPA dijerat dengan 

sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Upaya 

diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 

UU SPPA yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan 

bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat komulatif 

atau harus terpenuhi dua-duanya karena ada kata “dan”, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi 

maka diversi tidak dapat dilakukan. 

Bagi anak pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan 

pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi 

adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan 

pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara 

maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana 
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penjara bagi orang dewasa.   Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun teapi belum 18 tahun 

sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah 

melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya. 

VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pencabulan kepada anak 

berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia apabila pelaku berusia 

14 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 71 atau tindakan yang diatur dalam Pasal 82 UU SPPA. Diversi tidak dapat diterapkan pada 

kasus ini dengan usia anak sebagaimana tersebut di atas karena syarat diversi sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA khususnya tentang batas maksimum ancaman pidana 

yang dapat memperoleh diversi tidak terpenuhi. Apabila pelaku pencabulan berusia 12 tahun 

tetapi belum berusia 14 tahun  tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan 

pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat 2 UU SPPPA. 

Sedangkan bagi pelaku pencabulan yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak 

pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. 

B. Saran 

Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan pencabulan harus 

memperhatikan harkat dan martabat anak serta memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jangan 

sampai stigma atau label akibat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak 

merusak masa depannya.  
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