
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Menurut Moeljatno (2000: 1), hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan

hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah ditentukan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Suharto (1996: 3), hukum pidana adalah hasil dari jawaban atas

pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana orang itu dipidana. Apa yang dimaksud

disini mengenai perbuatan seperti apa yang dilarang dan sanksi apa yang

diberikan oleh undang-undang, siapa dimaksudkan mengenai pertanggungjawaban

seseorang, sedangkan bagaimana orang itu dipidana dimaksudkan mengenai

prosedur pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tersebut.

Jawaban atas tiga pertanyaan diatas menghasilkan dua jenis hukum, yaitu hukum

pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiel tercakup dalam
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil

tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan rumusan pengertian-pengertian hukum pidana tersebut dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri

yang berlaku disuatu negara;

2. Hukum pidana mengatur dan menentukan mengenai perbuatan pidana atau

tindak pidana atau sanksi pidana bagi perbuatan itu (termuat dalam KUHP);

3. Hukum pidana mengatur dan menentukan mengenai pertanggungjawaban

pidana (termuat dalam KUHP);

4. Hukum pidana mengatur dan menentukan tentang bagaimana cara atu

prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan bagi pelaku atau pembuat yang

disangka melakukan tindak pidana (termuat dalam KUHP).

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (delik) menurut wujud atau

sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki hukum.

Dalam penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita

menganut asas yang dinamakan asas legalitas (Principle of Legality), yakni asas

yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai

demikian oleh suatu aturan undang-undang sebelum seseorang dapat dituntut

untuk dipidana karena perbuatannya (asas ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1)

KUHP). Seseorang dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut

konstruksi yuridis telah nyata-nyata terlebih dahulu melakukan tindak pidana
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dengan elemen pokok bersifat melawan hukum dan mampu bertanggung jawab,

atau mempunyai bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya alasan

pemaaf.

Rumusan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terdapat dalam

perundang-undangan, yaitu:

1. Dengan cara menentukan unsur
Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II
adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk tindak pidana
apa yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu
ditentukan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.

2. Dengan cara menurut pengetahuan dan praktek pengadilan
Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak memungkinkan ditentukan unsur-
unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu
pengetahuan dan praktek pengadilan.

3. Dengan cara menentukan kualifikasi
Adalah dengan mengkaji hakikat dari tindak pidana tersebut (Suharto, 1996:
33-34)

Menurut Suharto (1996: 27-28), dalam mempelajari hukum pidana dikenal pula

tingkatan dalam ilmu hukum pidana, yaitu:

1. Tingkat Pertama adalah Interprestasi
Interprestasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa
yang termaktub di dalam aturan hukum, bukan pengertian subjektif
seperti yang dimaksud oleh pembentuk aturan pada waktu peraturan itu
dibuat. Dengan pengertian objektif artinya ilmu itu dapat berkembang
mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu di dalam masyarakat.

2. Tingkat Kedua adalah Konstruksi
Setiap tindak pidana dirumuskan dengan satu peraturan yang terbentuk
bangunan yuridis yang terdiri dari unsur-unsur tertentu dengan tujuan
agar apa yang tercantum dalam bentukan atau bangunan itu merupakan
pengertian dan batas-batas yang jelas untuk membedakan antara
bangunan yuridis yang satu dengan yang lain.

3. Tingkat Kedua adalah Sistematik
Sistematik adalah suatu sistem dalam bagian hukum pada khususnya
atau hukum pada umumnya. Dengan mengerti akan makna objektif
dari hukum pidana yang berlaku, maka dalam mempergunakan hukum
bagi para penegak hukum tidak boleh hanya tahu akan adanya aturan-
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aturan hukum, tetapi tahu akan maksudnya, baik terhadap suatu aturan
khusus, maupun dalam rangkaiannya dengan aturan-aturan lain yang
merupakan suatu bentuk hukum tertentu dengan dengan tujuan tertentu
pula (Suharto, 1996: 27-28)

B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan secara Yuridis

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa

seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Pasal 285 KUHP menentukan soal

tindak pidana perkosaan yakni barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan,

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua

belas tahun.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk disebut suatu perbuatan perkosaan

menurut Mulyana W. Kusumah (1989: 53), adalah :

a. Perbuatan ini disebut kejahatan perkosaan bilamana kepastian tentang akibat

yang merugikan atau membahayakan kepentingtan masyarakat, suatu hasrat

atau keinginan belum cukup.

b. Perkosaan ini harus tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana sebagai

perbuatan terlarang, jika perbuatan tersebut tidak dinyatakan secara tegas

dalam Undang Undang maka perbuatan tersebut bukanlah kejahatan.
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c. Perkosaan tersebut haruslah merupakan kesengajaan ataupun tidak, yang

membawa akibat yang merugikan atau membahayakan.

d. Kekerasan dan tindakan harus berlaku serempak berpadu atau membahayakan.

e. Adanya hubungan kausal antara perkosaan dengan akibatnya.

f. Harus ada ancaman hukuman yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-

Undang

Berdasarkan bunyi Pasal 285 KUHP di atas, terlihat bahwa unsur-unsur yang

harus ada dalam tindak pidana perkosaan adalah :

a. Unsur paksaan, paksaan disini bisa berarti paksaan secara fisik dengan

pukulan atau hantaman pada tubuh korban sampai tidak berdaya (pingsan),

paksaan psikis seperti ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam sehingga

korban tidak punya pilihan lain. Ancaman disini yang mengakibatkan

ketidakberdayaan seseorang dalam kekuasaan orang lain yang dapat berbuat

semena-mena dengan mengandalkan kekuatan atau kekuasan yang

dimilikinya.

b. Unsur persetubuhan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan

bukan istrinya adanya persetubuhan dalam arti masuknya alat kelamin laki-

laki ke dalam alat kelamin perempuan baik sebagian maupun seluruhnya

dengan atau tanpa terjadinya pancaran sperma.

c. Perkosaan harus terjadi di luar perkawinan, unsur ini dapat ditafsirkan bahwa

seorang laki yang memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan tanpa ada

kerelaan dari wanita.
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Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat

dalam Pasal 285 KUHP tersebut bersifat komulatif atau untuk dikatakan suatu

tindak pidana perkosaan haruslah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal

tersebut.

Menurut Pasal 290 angka (3) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak
ternyata bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau
membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan
orang lain”.

Pasal di atas yang mengatur soal larangan berhubungan badan (bersetubuh)

dengan wanita yang berusia di bawah lima belas tahun, di bawah dua belas tahun

atau belum mampu untuk kawin. Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

dapat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Pelakunya dengan mudah dapat

dituduh telah melakukan perkosaan yang secara ekplisit menyebut soal perkosaan.

2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan secara Kriminologis

Secara kriminologis, tindak pidana perkosaan merupakan pelanggaran norma

tingkah laku (violution of conducinorm). Conduct norm adalah norma yang telah

ditentukan oleh kelompok sosial dimana individu ini merupakan anggota, jadi

secara interinsik kejahatan perkosaan bukan hanya dilarang oleh hukum pidana

tetapi juga dalam norma tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap merugikan

walaupun tidak tercantum dalam hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri adanya

perbedaan antara pengertian yuridis dan kriminologis, antara pandangan hukum

pidana dan pandangan masyarakat. Perbedaan ini karena situasi yang berubah dan
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dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan

(scadelijk), tidak pantas (onbehoorlijk), dan tidak dapat dibiarkan

(ondulbaar).tindakan yang demikian disebut kejahatan yang tidak sesuai dengan

rasa susila masyarakat (Suprapto, 1986: 208).

C. Pengertian Anak

Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari

sang pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga

mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai

umur 21 tahun, dan belum pernah kawin, serta pada Undang-Undang No .23

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih

berada dalam kandungan.

Ketentuan tentang pengertian anak diatas terdapat perbedaan mengenai batasan

umur, misalnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang pengertian anak

sampai dengan umur 21 tahun, hal ini mungkin dikaitkan dengan asumsi

pembentuk Undang undang, dan apabila anak sudah mencapai umur tersebut

dianggap sudah dewasa dan mampu untuk mandiri, sehingga dapat

mensejahterakan dirinya. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang

pengertian anak adalah apabila belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

sehingga masih memerlukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dari kedua
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orangtuanya. Sedangkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal

338 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia

genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72

memberikan batasan batasan tentang pengertian anak sebagai berikut:

Pasal 45 KUHP :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena
melakukan perbuatan sebelum 16 (enam belas) tahun, hakim dapat
menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan
kepada orangtuanya, tanpa pidana apapun, atau, supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan
merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490,
492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta
belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan
atau salah satu pelanggaran tersebut dia rasa dan putusannya menjadi tetap
atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 72 ayat 1 KUHP :

“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas
pengaduan, belum 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur atau
orang yang berada dibawah pengampuan karena sebab lainnya maka yang
berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

Ketentuan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) memberikan pengertian tentang anak

lebih muda umurnya dibandingkan dengan ketentuan seperti yang disebutkan di

dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang Undang No.4

Tahun 1979 dan Undang Undang No.23 Tahun 2003.

Berbagai pendapat mengenai anak dari para sarjana maupun Rumusan Undang-

Undang yang berlaku terdapat ketidakseragaman, penafsiran mengenai batas usia

anak dilihat dari berbagai aspek atau tolak ukur yang berbeda-beda.
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Mulyana W. Kusuma berpendapat tentang usia anak menurut agama Islam:

“Batasan mengenai apakah seseorang yang dikatakan sebagai anak-anak
ataupun dewasa bukan berdasarkan dari usia, tetapi ada tanda-tanda
perubahan badaniahnya baik pria maupun wanita.” (Mulyana W. Kusuma,
1986 : 3)

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa batas usia yang dikatakan

anak-anak dan dewasa dilihat dari jumlah usia yang bersangkutan, akan tetapi

ditinjau dari kenyataan sosial dan perubahan fisiknya.

Menurut pendapat dari B.Simanjuntak tentang pengertian anak adalah:

“Berdasarkan pengamatan sehari-hari, mereka bertingkah laku juvenile
delinquency ini kira-kira 15 tahun sampai dengan 18 tahun (tingkat akhir
SLTP-SMA) untuk menggambarkan umur ini, sering digunakan istilah
dewasa” (B.Simanjuntak, 1988 : 155)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa batas umur dilihat

bukan saja dari aspek fisik dan aspek biologis tetapi juga dilihat dari aspek jumlah

usia antara 13 tahun sampai 18 tahun yang disebut anak-anak. Batas usia anak

memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai

seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia

maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak

tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum

yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan

tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas maka akan digunakan istilah anak, yang

pengertiannya diambil dari Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu orang yang
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dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

D. Pengertian Kenakalan Anak dan Anak Nakal

Mengenai pengertian anak dan kenakalan remaja yang lebih dikenal dengan istilah

Juvenile Deliquency belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan

yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya

masalah yang menyangkut kehidupan anak yang sifat-sifat kenakalan anak yang

berhubungan dengan aspek-aspek yuridis, sosioligis, psikologis, dan lain

sebagainya.

Beberapa ilmuan mengartikan Juvenile Deliquency menjadi kenakalan remaja.

Konsep ini untuk menghindari istilah “Kejahatan anak”, dimana istilah ini dapat

menimbulkan konotasi cenderung negatif dan akan membawa efek psikologis

yang negatif bagi anak. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak

hanya diatur dalam KUHP, akan tetapi juga diatur diluar KUHP meskipun

didalamnya tidak disebutkan istilah tindak pidana yang dialukan oleh anak nakal.

Menurut Kartini Kartono (1989:7), Juvenile Deliquency diartikan sebagai :

“Perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan

gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabakan oleh satu

bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan tingkah laku

yang meyimpang “.
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Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak.

Ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 2 angka (2) menentukan secara jelas status dan

kedudukan anak sebagai berikut :

Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin. Undang-undang tentang peradilan anak melihat sisi
anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan
kejahatan sebelum anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun tidak
dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat diminta
pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 8 (delapan)
tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian apabila
anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka
bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum,
bukan peradilan anak”.

Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa :

“Anak yang melakukan tindak pidana atau anak melakukan perbuatan
yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang
undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan”.

E. Tujuan Pengaturan Pidana

Tujuan hukum pidana menurut Andi Hamzah (1994: 28), tidak melulu dicapai

dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa

tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang

dikenakan kepada pelaku karena melakukan suatu delik, Sedangkan tindakan

dapat berupa nestapa tapi bukan tujuan. Inilah perbedaan antara pidana dan

tindakan. Karena tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu

memperbaiki pelaku.
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Tujuan pengaturan pidana menurut Andi Hamzah (1994: 28), yaitu:

a. Perbaikkan (reformation) berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku atau

penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

b. Pembatasan (restraint) berarti membatasi atau mengasingkan pelaku atau

penjahat dari masyarakat.

c. Pembalasan (retribution) ialah pembalasan terhadap pelaku atau penjahat

karena telah melakukan kejahatan.

d. Pencegahan (deterrence) berarti mencegah agar pelaku atau penjahat sebagai

individual maupun orang lain yang potensial menjadi pelaku atau penjahat

akan jera atau takut.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang bermacam-macam dari penjeraan baik

ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang

berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan

jahat, perbaikan kepada penjahat, bertujuan mencari alternatif lain yang bukan

bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan tujuan pidana, menurut Shafruddin (1998: 4) muncullah teori-

teori mengenai penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolut (pembalasan), menyatakan bahwa kejahatan sendirilah
yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang
membenarkan pidana dijatuhkan.

b. Teori relatif (prevensi), memberikan dasar dari pemidanaan pada
masyarakat agar terhindar dari suatu pelanggaran hukum.

c. Teori gabungan, mendasarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan
atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat,
yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah
satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada
semua unsur yang ada.
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Menurut konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nasional, tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadikannya orang yang baik dan berguna.

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penjabaran

teori gabungan dalam arti luas yang meliputi usaha prevensi dan koreksi

kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada pelaku.


