
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dan Korban Perkosaan

1. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan (rape) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (violence), sedangkan

kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat

menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina

perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan

pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan

yang tidak baik karena :

a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama

b. Membuat perempuan sakit

c. Melanggar hak asasi manusia

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari

seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu

menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak

perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan

kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya

(Topo Santoso, 1997: 19).
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Menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 RKUHP tidak hanya

berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (violence rape), tetapi juga mencakup

persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena

penipuan; atau karena hukum (statutory rape) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau

karena pinsan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan

dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota

tubuhnya (artificial organ)” (Mulyadi, RKUHP. 2004: 75).

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari

para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula

dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu,

botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa

kehendak wanita. Biarpun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti

perkosaan.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari

bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perkosaan oleh orang tak dikenal (stranger rape)
b. Perkosaan orang teman kencan atau pacar (date rape)
c. Perkosaan oleh orang yang dikenal (acquaintance rape)
d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (marital rape)
e. Pelecehan seksual (sexual harassment)
f. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (office rape)
g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (incest).

(Sumber : Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007).
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Pengertian perkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHP barang siapa dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan

perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman

penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada

persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

(Topo Santoso, 1997: 15).

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetubuhan,

persetubuhan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak

berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang

membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam

KUHP.

Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka,

sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan,

sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan

menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan

perkosaan.
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Dibawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain :

a. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui

wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan”.

b. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan

istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum

lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk

dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

c. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali

bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut

dalam pasal 291”.

d. Pasal 291 ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal

286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama

dua belas tahun”.

e. Pasal 291 ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 285,

286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama

lima belas tahun”.

Pengertian pemerkosaan berdasarkan  Pasal 381 RUU KUHP :

1. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya,

tanpa persetubuhan atau dengan persetubuhan yang dicapai melalui ancaman atau

percaya Ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.

2. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut

perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
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Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHP adalah

sebagai berikut :

a. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,

b. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat

menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan

kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban

menyetujuinya.

c. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang

berusia dibawah 14 tahun

d. Unsur persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan dalam arti

sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.

e. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam

perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya

melakukan persetubuhan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan

termasuk perkosaan.

2. Pengertian Korban Perkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau

perbuatan jahat.

b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan,

menggagahi, merogol.

(Depdikbud,1990: 525, 757).
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Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual

oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral

dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 25).

Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila

didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan

(Agus Purwadianto, 1981: 57).

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku

perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan

dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu

seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan

telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah

hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat

mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda

persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan

bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan

pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan
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hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana

perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa (Ensiklopedia Indonesia. Ichtiar

Baru Van Hoeve. Jakarta 1984: 2674).

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat

undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola

korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara

lain :

a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan,

sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan.

Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah

pengertian, respons kita harus konseltual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat

adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang

yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi

perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa

atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan

perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu

pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga

tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-

waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat
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hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa

korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan

sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan

Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak

lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan

tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak

boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan

kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka

ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus

berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya

sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia

seutuhnya.

b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1. Lemah mental

a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam

menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat

menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya

diperkosa.

b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.
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2. Lemah fisik

a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya

b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri

c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri

d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

3. Lemah sosial

a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak

mampu melindungi diri sendiri.

b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni

a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum

perkosaan.

b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum

perkosaan.

2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama

diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya

mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang

tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri

mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus

dan lain-lain.
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3. Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan

tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri

b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat

demikian demi kepentingan yang menyuruh.

4. Korban yang tidak nampak

Adalah krban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena

hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan

masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan

seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

B. Pengertian Viktimologi, Tujuan dan Manfaatnya.

Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah

korban kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial (Arif

Gosita, 1985: 12).

Sedangkan pengertian viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah Ilmu atau disiplin ilmu

yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya. Pada tahap

permulaan, aspek dan fasetnya kepidanaan atau kriminologi yang lebih menjadi

punggung perhatian (J.E. Sahetapy, 1987: 10).
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Adapun manfaat dan tujuan viktimologi adalah :

a. Viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban,

apa artinya viktimologi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses

viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini akan diciptakan pengertian-pengertian,

etiologi kriminal dan konsep-konsep mengenai usaha represif dan preventif dalam

menghadapi dan menanggulangi permasalahan kejahatan viktimisasi di berbagai

bidang kehidupan; viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik

tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik,

sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya

untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan

hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain; viktimologi memberi keyakinan,

bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenali

bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Tujuannya

bukan untuk menakut-nakuti akan tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan

agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi

pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghindarinya.

b. Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung

misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh korporasi

tradisional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya

viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seseorang pejabat

menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri

(korupsi). Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi,

mencari sarana  menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus
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(antisipasi), mengatasi akibat yang merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan

lebih lanjut (diagnosa viktimologis).

c. Vitkimisasi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada

korban; pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan

peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari

korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi

mengenai hak-hak asasi manusia.

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban,

penimbul korban serta penyatunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai

kenyataan sosial.

Pada umumnya disebut perkosaan apabila terdapat unsur:

a. Pelakunya laki-laki

b. Korbannya perempuan

c. Terdapat kekerasan/ancaman kekerasan

d. Bukan isterinya.

Viktimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi

pada korban, karena pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-

keputusan peradilan kriminal dan reaksi terhadap perilaku kriminal, dengan dasar lain

viktimologi adalah suatu studi mengenai hak-hak asasi manusia.

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan penderitaan korban, karena

pihak korban perkosaan setelah menderita akibat perbuatan orang lain tidak mendapatkan
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ganti rugi atas penderitaannya. Bahkan kerapkali mengalami penderitaan lebih lajut yaitu,

menjadi korban ganda (harus membayar uang perawatan rumah sakit sendiri, dikucilkan

dari keluarga karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga).

Kenyataan semacam ini dapat juga dikatakan penderitaan dalam arti menjadi korban

jangka pendek atau korban jangka panjang. Kerugian yang hampir sama sekali dilupakan

oleh kontrol sosial yang melembaga seperti, penegak hukum, penuntut umum, pengadilan

dan pembinaan masyarakat. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat dari segi

rohaniah maupun jasmaniah perlu diusahakan adanya sarana yang dapat menjamin usaha

ini secara pasti yaitu dalam bentuk undang-undang.

Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai studi yang mempelajari korban suatu tindak

pidana yang dianggap sebagai suatu masalah sosial. Jika dikaitkan dengan falsafah

bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka keberadaan viktimologi sangatlah dibutuhkan

untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan

mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam

rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan

secara lebih bertanggung jawab. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik

tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan

penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial.
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Serta dapat memberikan dasar-dasar pemikiran untuk mengatasi permasalahan

kompensasi bagi korban kejahatan. Pendapat, pandangan-pandangan dalam viktimologi

harus dipakai untuk membuat keputusan-keputusan yuridis dan respons pengadilan

terhadap perilaku kriminil. Meneliti para korban dari dan dalam suatu proses peradilan

kriminil juga menerapkan suatu studi mengenai hak-hak manusia. Juga di dalamnya

mencoba mencapai hasil-hasil yang praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari

dan yang berada di dalam bahaya.

Sehubungan dengan ini, maka wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai

Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga memperhatikan

kepentingan para korban berbagai macam tindakannya merugikan, benar-benar

mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan.

Apabila para pelaku dan para residivis yang pernah melakukan kejahatan mendapatkan

pelayanan demi perikemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas

patut mendapat pelayanan juga.

Perlindungan yang lainnya lagi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No. 14

Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan adanya asas praduga tak bersalah yaitu “Setiap orang yang

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dihadapan pengadilan wajib

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan

kesalahannya dan memperoleh kekuatan tetap”. Terdakwa atau tersangka apabila

mendapat perlakuan yang sewenang-wenang tanpa alasan yang sah, dijamin oleh undang-

undang untuk menggugat ganti kerugian yang layak.
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memberikan perlindungan dan ganti

rugi terhadap korban kejahatan perkosaan belum begitu diperhatikan. Sebagai pihak yang

paling dirugikan, yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah

dilanggar. Seringkali terjadi keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya

menambah beban karena tidak diberikan perlindungan yang cukup. Perjalanan

penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan

kepedihan. Berat hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau

ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam

kehidupan korban sepanjang hayat. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana

yang sering kita dengar pada praktek peradilan selama ini, dikhawatirkan akan membuat

pelaku tidak takut atau jera untuk melakukan kejahatan perkosaan itu lagi dan juga tidak

dapat dijadikan peredam makin maraknya kasus perkosaan.

C. Pengertian Ganti Kerugian

Pengertian ganti rugi menurut arti leksikat dan gramatikal adalah :

“Penggantian, berasal dari kata ganti yang berarti tukar, sedangkan penggantian itu

sendiri adalah, proses, cara atau perbuatan mengganti”.

Kerugian berasal dari kata ganti, kemudian mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga

terbentuk kata kerugian, yang berarti : menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang

dianggap mendatangkan kurang baik, rugi bila berbentuk uang muka berarti sebagai

pengganti kerugian (Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia).
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Jadi kalimat “ganti rugi” berasal dari kata ganti dan kerugian, yang berarti proses atau

cara atau pembuatan mengganti atas perbuatan yang kurang baik yang menimbulkan

penderitaan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung.

Di dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir ke 22 KUHAP, memberikan suatu

batasan mengenai apa yang dimaksud dengan ganti kerugian, sebagai berikut:

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti rugi dasar hukumnya tercantum di dalam Pasal 9

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo UU No. 4

Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat

(1) dapat dipidana.

c. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian

diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
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Jadi, undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan

KUHAP mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam

KUHAP mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan

memerlukan peraturan pelaksanaan  demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan para

korban, khususnya korban tindak pidana perkosaan.

Dalam bab tentang ganti kerugian diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :

a. Alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian

b. Instansi yang memeriksa dan memutuskan tentang tuntutan ganti kerugian

c. Acara pemeriksaan

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 Tahun 1981 (L.N. Tahun 1981

No. 76), terutama pada pasal-pasal berikut ini :

Pasal 98 :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan
perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka
hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-
lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut
umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim
menjatuhkan pidana.

Pasal 99 :

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan Negeri menimbang
tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut.
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(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim
hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan
oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila
putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 :

(1) Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara pidana,
maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat
banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka
permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 :

Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian

sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 274 :

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya).

Mengenai tuntutan ganti kerugian, maka hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan

masalah lainnya yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang

dipihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan

demikian kita berbicara mengenai soal “tanggung jawab” atas perbuatan yang

bertentangan dengan hukum, salah satu hal yang menonjol menyangkut masalah

pemberian ganti rugian ini adalah terdapat atau tidaknya unsur kesalahan.
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Tuntutan ganti kerugian tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah diajukan

ke pengadilan, dalam pengertian dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun

dalam tingkat penuntutan.

Ada perbedaan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan dan

tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan kepengadilan. Jika perkaranya tidak

diajukan kepengadilan, baik tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana, sedangkan tersangka telah mengalami penangkapan, penahanan dan

tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh

praperadilan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan

maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh hakim

yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini ketua pengadilan sedapat mungkin

menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Tujuannya adalah

oleh karena hakim yang sama, yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami

perkara pidana yang menjadi pokok perkara.

Tentang cara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh pengadilan ini mengikuti acara

yang ditetapkan dalam praperadilan. Kemudian di dalam Pasal 98 ditentukan bahwa

putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-

hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.

Ada pula diatur kemungkinan untuk penggabungan perkara perdata pada perkara pidana

dalam hal gugatan ganti kerugian. Adapun maksud penggabungan perkara gugatan pada

perkara pidana ini adalah agar perkara gugatan tersebut pada suatu waktu yang sama

diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.
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Adapun alasan-alasan utama ganti rugi kepada pihak korban oleh negara adalah antara

lain sebagai berikut :

a. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara

b. Tidak cukupnya ganti rugi untuk para korban

c. Ketidaklayakan pembagian penghasilan

d. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Sistem peradilan pidana tidak memungkinkan adanya pemberian ganti rugi bagi pihak

korban melalui suatu putusan hakim. Apabila pihak korban ingin mendapatkan ganti rugi

maka ia harus menuntut ganti kerugian melalui peradilan perdata. Cara penuntutan ganti

kerugian melalui peradilan perdata akhirnya tidak akan menguntungkan bagi para korban

yang tidak mampu finansial. Sedangkan mereka inilah yang paling memerlukan bantuan

karena menjadi korban (mental, fisik, sosial). Jadi dari tidak dimungkinkannya

mendapatkan ganti kerugian melalui peradilan pidana, kita melihat adanya suatu

pengadaan keadilan yang tidak sempurna, tidak adil, bertentangan dengan moral tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana, pihak korban tidak mempunyai kedudukan yang setara

dengan pihak pelaku, seperti pada peradilan perdata. Salah satu segi negatif sistem

peradilan perdata adalah antara lain dalam hal penyelesaian ganti kerugian. Oleh karena

dapat memakan waktu lama dan tinggi ongkosnya (biaya pengacara), sehingga kerap kali

menimbulkan kesulitan bagi mereka yang tidak mampu material, finansial.
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Bagi pihak korban golongan lemah dalam masyarakat, dari mereka sulit diharapkan

adanya keberanian untuk berusaha menuntut ganti kerugian, antara lain oleh karena:

a. Merasa tidak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.

b. Tidak mampu mengetahui cara mengajukan tuntutan.

c. Takut akan mendapatkan kesulitan apabila mengajukan tuntutan.

d. Mengira nasibnya memang sudah demikian (fatalisme).

e. Merasa tidak mempunyai pendukung untuk mengajukan tuntutan.

Sedangkan bagi pihak korban golongan mampu dan yang sama sekali tidak memerlukan

bantuan material-finansial, berhubung situasi dan kondisinya adalah berlainan dalam

menjadi korban, maka reaksinya sebagai korban  juga berbeda dengan golongan yang

tidak mampu. Keengganan mereka  menuntut ganti rugi dapat menimbulkan berbagai

akibat dan pengaruh yang berkaitan dengan hukum dan moral. Mereka, pihak korban

yang mampu yang ingin menuntut ganti kerugian menggunakan sarana peradilan perdata.

Tetapi tidak semua korban yang mampu menuntut ganti kerugian. Keengganan menuntut

ganti rugi tersebut mempunyai beberapa sebab yang perlu diperhatikan karena akibat dan

pengaruhnya. Adapun sebab-sebabnya adalah antara lain :

a. Tidak ingin mempersulit diri dengan mengadakan tuntutan ganti rugi.

b. Hasil jerih payah menuntut ganti rugi adalah tidak seimbang kerugian yang

diderita.Peristiwanya tidak boleh diketahui oleh banyak orang.

c. Malu dicap pelit oleh karena mau menuntut ganti rugi atas jumlah yang dianggap

kecil oleh orang lain.

d. Sudah adanya jaminan ganti rugi oleh orang lain (asuransi).

(Arif Gosita, 1993: 175).
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Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata, dimana tuntutan ganti rugi secara

perdata akibat suatu tindak pidana didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, biasanya

tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada suatu putusan pidana

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi sekarang ini hal tersebut dapat

dilakukan bersamaan dengan proses pidananya, berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Dalam hubungan ini, tentang tuntugan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke

pengadilan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana, mengenai kemungkinan

penggabungan perkara, ini telah diatur dalam Bab XII Pasal 98-101 KUHAP.

Pasal 98 KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga

hak dari orang yang menderita kerugian “materiil” yang disebabkan karena dilakukannya

suatu tindak pidana. Penggabungan yang dimaksudkan disini adalah penggabungan

pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana

yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi

dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.

Wahyu Afandi dalam salah satu tulisannya mengatakan karena perbuatan itu merupakan

perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya memintas maka terpenuhinya

tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau penuntut umum

menerima putusan, tuntutan ganti rugi biasa direalisir, sebaliknya bila salah satu pihak

atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisis.

(Wahyu Afandi. 1982: 7).
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Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu

tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses

pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu

menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakukan penggabungan tersebut, diatur

dalam Pasal 98 ayat (2), yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-

lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal penuntut umum tidak hadir,

maka pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana ini, karena perkara

tersebut diputus dengan cara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHAP dan seterusnya).

Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian ini berlaku Hukum Acara

Perdata, sebagaimana diatur dalam HIR (Pasal 101 KUHAP) sebagai kesimpulan dari

Pasal 98 KUHAP, maka ketentuan tersebut mensyaratkan:

a) Adanya permintaan dari yang dirugikan.

b) Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan/tindakan terdakwa.

c) Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum

hakim menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka Pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan

Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, yaitu

tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya

akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh
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kekuatan hukum yang tetap pula. Penggabungan gugatan pada perkara pidana bertujuan

agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya,

sehingga dengan demikian dalam prosedur beracara pun tidak dapat dilakukan secara

sendiri-sendiri.

Ketentuan mengenai penggabungan perkara perdata ini kepada perkara pidananya, tidak

lain bertujuan dan sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan itu sendiri,

yaitu agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan, sesuai

dengan apa yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

jo UU No. 4 Tahun 2004. Karena dapat dibayangkan, jika proses pidana itu diperiksa dan

kemudian baru berakhir pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung), ini saja sudah memakan

waktu yang cukup lama dan setelah itu baru kemudian dimulai proses perdatanya, berapa

lama waktu yang harus dibutuhkan seseorang untuk menunggu diperolehnya hak dari

yang bersangkutan.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa hukum pidana tidak berwenang menetapkan

ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi

praktis dan demi kepentingan si korban, maka jika hakim pidana sekaligus berwenang

menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya

proses perdata untuk dapat menuntut ganti rugi. Di atas telah dikemukakan bahwa tidak

saja dari tersangka yang diperhatikan tetapi juga hak dari orang yang mendapat kerugian

disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana (Djoko Prakoso, 1988).
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Perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan

mempercepat proses untuk mendapat kerugian yang dideritanya, ialah dengan

menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang

pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata.

Pengajuan tuntutan ganti rugi dari korban tindak pidana dapat dilakukan seperti di bawah

ini :

a. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan lewat prosedur perdata.

b. Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi karena terjalin dalam perkara pidana

maka diberikan pada prosedur pidana.

Gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara

pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana

dan dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian

materiil bagi korban. Sedangkan kerugian yang sifatnya immateriil tidak dapat

dimintakan ganti kerugian.

Selanjutnya pengajuan gugatan ganti rugi tersebut diajukan pada saat sebelum requisitor

penuntut umum diajukan. Apabila perkara pidana diputus dengan putusan bebas atau

putusan bebas dari segala tuntutan maka dalam Diklum putusan dinyatakan bahwa

gugatan ganti rugi tidak dapat diterima.
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