
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan.

Kata membuktikan diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan

bukti, sedangkan kata pembuktiaan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara

membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang

pengadilan. 10

Berikut ini adalah pengertiaan pembuktian menurut beberapa sarjana:

1.  Membuktikan  adalah suatu  proses meyakinkan  hukum  tentang  kebenaran  dalil

atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketa.11

2.  Nico Ngani  menjelaskan  pengertian mengenai  Pembuktian,  yaitu  membuktikan

berarti  usaha mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menetapkan

apakah suatu peristiwa yang telah lalu itu benar terjadi atau tidak sambil

berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.12

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit. , hal.133
11 R. Soebekti, . Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradya Paramitha, 1987), hal.7
12 Nico Ngani, Sinerama hukum pidana ( Jakarta: Liberty, 1984). hal.43
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3.  Pengertian  pembuktian  adalah ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan dan

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakawa Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang

boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.13

2. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur

mengenai proses pembuktian. Di bawah ini adalah beberapa pengertiaan mengenai

hukum pembuktian menurut beberapa sarjana:

a. Pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus

diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua

belah pihak yang sedang mencari keadilan.14

b. Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan atau peraturan perundang-

undangan mengenai setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan

persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan

pengesahan setiap barang bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk

kepentingan peradilan dalam perkara pidana.15

13 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
hal. 52

14 R. Sobekti, op.cit., hal.8
15 Bambang Poernomo, op.cit., hal.38
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian

merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai proses pembuktian, yang

mana proses pembuktian tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

B. Pengertian Kekerasan dan Ancaman Kekerasan

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

tidak terdapat di dalam KUHP. Yang ada yaitu apa yang disamakan dengan

menggunakan kekerasan. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa membuat orang

pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunkan kekerasan.

Uraian apa yang dimaksud dengan kekerasan diberikan oleh para sarjana. Yang

dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga

terhadap orang atau barang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau

mengagetkan orang yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman

kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada yang

sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa

penembakan keatas, penodongan senjata tajam, sampai suatu seruan dengan

mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.16

Mengenai unsur dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan ini, H.A.K.

Mochtar memberikan uraian sebagai berikut kekerasan adalah suatu sarana untuk

memaksa, atau sarana yang mengakibakan perlawanan dari orang yang dipaksa

16 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni AHM–
PTHM,1996), hal. 63



20

menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau

tidak berdaya karena tenaga atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi

persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka

perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi, wanita itu menyerahkan diri

karena dipaksa dengan kekerasan.17

Sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP tentang Kejahatan Tentang Kesusilaan,

kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan si pelaku dalam memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia mengakibatkan si wanita tersebut tidak dapat

melakukan perlawanan lagi sehingga terpaksa menyerahkan kehormatannya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud Pasal 285 KUHP tentang

Kejahatan Kesusilaan adalah ditujukan untuk memaksa seorang wanita untuk

bersetubuh dengan dia. Memaksa berarti melakukan tekanan kepada seseorang,

sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak

ada.18 Sedangkan menurut Sianturi yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu

tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar

baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa

tindakan si pemkasa itu si terpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan

kehendak si pemaksa .19 Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk

mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka

berat atau kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa.

17 H.A.K. Mochtar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Bandung: Alumni, 1986) hal. 43
18 R. Soesilo, Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian dan Laporan (Bogor: Politea, 1985) hal 167
19 S.R Sianturi, op.cit., hal. 81
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C. Pengertian dan Jenis Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah perkosaan berasal dari kata perkosa

yang berarti (1) gagah; kuat (2) paksa; kekerasan; dengan paksa; dengan kekerasan;

menjadi memperkosa yang artinya (1) menundukkan dan sebagainya dengan

kekerasan; mengagahi; memaksa dengan kekerasan (2) melanggar, menyerang dan

sebagainya dengan kekerasan. Kemudian menjadi kata perkosaan yang artinya: (1)

perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan (2) pelanggaran dengan kekerasan.20

Bismar Siregar dalam bukunya Keadilan Hukum dan Berbagai Aspek Hukum

Nasioanal, meberikan perumusan (batasan) pengertian perkosaan. Perkosaan

dimaksudkan sebagai pemaksaan kehendak seseorang pada umumnya pria, tetapi

bukan mustahil juga wanita kepada orang lain. Paksaan ini didorong oleh keinginan

yang tidak terkendali walaupun ada saluran resmi atau halal tetapi dilakukan secara

tidak halal.21

Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan

seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi:

1.  Tidak ada kehendak persetujuan perempuan;

2.  dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah ancaman;

3.  dengan  “persetujuan” perempuan namun dibawah penipuan;

20 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal. 741
21Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali, 1986),

hal. 137
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The Encyclopedia American Edition, Volume 23, dikatakan bahwa perkosaan (rape)

dalam hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana

terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.22

Perempuan dan anak-anak adalah merupakan korban tindak pidana perkosaan pada

umumnya. Tak seorang wanitapun aman dari perkosaan, sebuah advokasi bagi korban

perkosaan di Florida (AS) menemukan bahwa korban perkosaan termuda berusia dua

bulan dan tertua berumur 85 tahun. Hasil penelitian tim peneliti dari Universitas

Airlangga bekerja sama dengan polda Jawa Timur tahun 1990/1991 di wilayah

Kediri, Surabaya dan Besuki menemukan data bahwa korban perkosaan berusia 2,5

tahun hingga 60 tahun, sedang usia terbanyak antara 2,5 tahun hingga 14 tahun. Tidak

ada kelompok usia, kelas sosial, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, dan cara

berpakaian yang dapat menjamin seorang wanita bahwa ia tidak akan diperkosa.

Seorang wanita bagaimanapun keadaannya dapat menjadi korban perkosaan. Jika

melihat hasil penelitian yang tersebut di atas maka dapat kita lihat bahwa yang lebih

banyak menjadi korban perkosaan adalah anak-anak dibawah umur.23

Pelaku tindak pidana perkosaan adalah laki-laki, pelaku disebutkan sebagai setiap

orang. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan

hukum bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata

karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki itu dipandang tidak

22 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana (Jakarta: Ind-Hill Co, 1997) hal. 33
23 http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05 /kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-

melindungi-rakyatnya/, diakses pada 03-06-2012, 07:30
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mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan

sesuatu yang buruk atau merugikan.24

Subyek perkosaan hanya mungkin seorang pria, ini disimpulkannya dari perbuatan

yaitu persetubuhan dengan obyek adalah wanita. Kemungkinan seorang wanita yang

memperkosa laki-laki menurut Sianturi belum dipertimbangkan untuk dijadikan delik

dengan alasan bahwa pada umumnya seorang pria terancam apabila dipakul, tidak

membuat bergairah, yang karenanya tidak mungkin untuk terjadinya persetubuhan itu

terjadi justru wanita itu akan lebih rugi karena kemungkinan ia hamil yang

mengundang kehinaan baginya.25

2. Jenis Perkosaan

Jenis perkosaan yang dapat terjadi dalam masyarakat menurut Kalyanamitra

digolongkan menjadi 5, yaitu:

1.  Perkosaan oleh orang yang dikenal

Jenis pertama ini merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang

telah dikenal korban. Dapat dilakukan oleh orang yang biasa berhubungan dengan

korban dalam kesehariannya, misalnya oleh teman, tetangga, pacar, rekan kerja

atau perkosaan yang dilakukan oleh dokter atau dukun terhadap pasiennya.

Perkosaan oleh anggota keluarga (bapak, saudara, paman, suami) juga masuk

dalam kategori ini.

24 R. Soesilo, op.cit., hal. 167
25 S.R Sianturi, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983),

hal232
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2.  Perkosaan saat berkencan

Perkosaan ini terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya. Mungkin dawali

dengan tindakan bercumbu, namun korban tidak menghendaki hubungan seks dan

akhirnya dipaksa oleh pacarnya.

3.  Perkosaan dengan ancaman halus

Jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang tergantung terhadap pemerkosa,

yang biasanya kedudukan ekonomi atau sosial yang lebih tinggi daripada korban.

Misalnya perkosaan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga, majikan

terhadap buruh, atau atasan terhadap bawahan. Perkosaan ini dapat disertai bujuk

rayu tipuan atau janji-janji. Perkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid,

germo terhadap pekerja seks, atau polisi terhadap tahanan juga termasuk kategori

ini. Kedudukan dan wewenang pemerkosa yang lebih tinggi dari korban membuat

pemerkosa dapat memanfaatkan korban.

4.   Perkosaan di dalam perkawinan

Perkosaan jenis ini mempunyai ciri yang hampir sama dengan perkosaan dengan

ancaman halus yaitu unsur ketergantungan. Namun lebih khusus lagi, perkosaan

dalam perkawinan merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri.

Unsur-unsur seperti ketergantungan istri terhadap suami (takut tidak diberi

nafkah, takut diceraikan) membuat pihak suami dapat memaksa terjadinya

hubungan seks yang tidak dikehendaki istri. Karena hukum yang ada saat ini tidak

mengatur perkosaan jenis ini, maka menjadi sulit bagi istri untuk mengajukan

tuntutan hukum.
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5.   Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal

Walaupun tidak selalu, perkosaan jenis ini sering menyertai tindakan kejahatan

lainnya, seperti perampokan, pencurian dan lain-lain. Penganiayaan dan

pembunuhan sering menyertai perkosaan jenis ini.26

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan

dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”.

Pasal 286 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal

diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,

diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 287 KUHP yang menentukan:

(1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan,
padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum
15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum
mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun.”

26 Kalyanamitra, Bila Perkosaan Terjadi (Jakarta: Kalyanamitra, 1998), hal. 30-33
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(2) “Penentuan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya
wanita belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal
tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.”

Pasal 288 KUHP yang menentukan:

(1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan,
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa sebelum mampu
dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

(2) “Jika perbutan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun.”

(3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun.”

Pasal 289 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan keasusilaan,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 290 KUHP yang menentukan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
(1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
(2) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

diketahui sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun
atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin;

(3) “Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurrnya
tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan
dengan orang lain.”

Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP yang menentukan:

“Diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun barangsiapa membawa pergi seoarang wanita dengan tipu muslihat,
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kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan dimaksud untuk memastikan

penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.”

Selain dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur juga dalam Pasal 81 Ayat (1)

serta Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
atau 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 rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).”

Pasal 82 Ayat (2) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, 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 rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)”

E. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Pidana

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu perkara, khususnya

perkara pidana harus memperhatikan dasar-dasar pertimbangannya, sering kita temui

bahwa untuk menyelesaikan satu perkara hakim memerlukan waktu yang cukup

panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin

bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara

di pengadilan.
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Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pidana menurut SM.

Amin antara lain adalah:

1.   Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah

pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan

berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu

dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2)

KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat

disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara

tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara

kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai

dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

2.  Alat Bukti

Alat Bukti yang sah  menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana adalah:

a.   Keterangan saksi

Dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (27) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara

pidana yang berupa keterangan dari saksi suatu peristiwa pidana yang ia lihat,
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ia dengar, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

itu.

b.   Keterangan ahli

Dinyatakan dalam Pasal 1 Butir 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hak yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c.   Surat

Surat dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:

1)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu

2)  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya.

4)  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari

alat pembuktian yang lain.
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d.  Petunjuk

Pengertian petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa

keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3.   Barang Bukti

Barang bukti menurut Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

adalah:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau untuk mempersiapkannya.

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana.

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
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e.  Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan.27

Sri Rahayu Sundari juga memiliki pendapat sendiri mengenai hal-hal yang

mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana yaitu:

1.   Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

2.   Hal-hal yang meringankan pemidanaan

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan menurut KUHP ada 3, yaitu:

a.   Dasar Pemberatan Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP:

“ Bilamana seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban

khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena

jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiganya”.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada

keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai

4 hal, yaitu:

1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya

3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

27 S.M Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 75-80
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b. Pengulangan (recidive)

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan perbuatan-

perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut

recidivist. Istilah recidive menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan

pidana, sedangkan residivist itu menunjuk kepada orang yang melakukan

pengulangan perbuatan pidana. 28

Jenis-jenis pemberatan pidana pengulangan menurut doktrin yang menganut

ajaran recidive dapat digolongkan sebagai berikut:

1) General recidive atau recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan

kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah

bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat

merupakan bentuk kejahatan semacam apapun.

2) Speciale recidive atau recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan

kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim,

kemudia dia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis.

3) Tuksen stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya

pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani

pidananya, ia mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan

tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan atau penipuan.29

28 Sri Rahayu Sundari, Hukum Penitensier (Palembang: UNSRI, 2005) hal.18
29 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum

Hukum. Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 181
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c.   Gabungan (Samenloop)

Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana dengan mana ia

melanggar beberapa peraturan hukum pidana. Satu orang melakukan beberapa

perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi

hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus Titel

Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelming

(turut serta).30

Ada dua jenis gabungan (samenloop) menurut Mustafa Abdullah yakni:

1) Concursus idealis

2) Concursus realis

Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur tentang concursus idealis yang berbunyi:

“ Jika suatu perbuatan termasuk ke dalam beberapa ketentuan pidana, maka

hanyalah salah satu saja dari ketentuan itu jika hukumannya berlainan, maka yang

dikenakan adalah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya”.

Berbeda dengan hal-hal yang memberatkan, Menurut Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

a. Percobaan

Hal-hal yang meringankan tentang percobaan tindak pidana telah diatur dalam

KUHP Pasal 53 ayat (2 dan 3):

30 Mustafa Abdullah, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hal.52
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Pasal 53 ayat (2) “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan

dikurangi sepertiga”.

Pasal 53 ayat (3) “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Membantu atau medeplichgqheid

Membantu dalam melakukan tindak pidana termasuk dalam hal-hal yang

meringankan, yang diatur dalam KUHP Pasal 57 ayat (1 dan 2), yang berbunyi:

Pasal 57 ayat (1) “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,

dikurangi sepertiga”

Pasal 57 ayat (2) “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47)

Belum dewasa atau minderjarigheid termasuk hal-hal yang meringankan pidana

yang diatur dalam KUHP Pasal 47 ayat (1 dan 2):

Pasal 47 Ayat (1) “Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok

terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”.

Pasal 47 ayat (2) “Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima

belas tahun”

Pendapat mengenai hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana juga diutarakan J. E.

Sahetapy, yaitu sebagai berikut:

a.  Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang

sehingga memperlancar jalannya persidangan.
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b.  Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang

publik.

c.   Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

d. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum tersebut.

e.   Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.31

31J.E. Sahetapy, Kausa kejahatan dan beberapa analisa kriminologik (Jakarta: Pradnya Paramitaha,
1981), hal. 57


